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 На основу члана 109. Закона о јавним набавкама, у даљем тексту ЗЈН 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о 

стручној оцени понуда 922 од 22.10.2019. године, директор Средње школе у Кладову, 

доноси 

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ бр. 3/2019 

НАБАВКА УСЛУГА: ИЗВОЂЕЊЕ МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА   

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КЛАДОВУ 

на релацији: Кладово – Беч – Праг - Кладово 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак за јавну набавку мале вредности - набавку услуга: 

Извођење матурске екскурзије ученика Средње школе у Кладову на релацији Кладово 

– Беч – Праг - Кладово, процењене вредности 2.850.000,00 динара без ПДВ-а, по 

основу неиспуњења услова за доделу уговора из разлога што је приспела понуда 

неприхватљива. 

Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.   

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет 

страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.  

Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога 3К, објављује 

се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од 

дана коначности одлуке. 

Поступак са истим предметом набавке ће бити поново спроведен када се стекну 

законски услови тј. након објављивања обавештења о обустави поступка на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца.     
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предмет јавне набавке је набавка услуга: Извођење матурске екскурзије ученика 

Средње школе у Кладову на релацији Кладово – Беч – Праг - Кладово, процењене 

вредности 2.850.000,00 динара без ПДВ-а. 

       Понуда АРИВА ЛИТАС ДОО ПОЖАРЕВАЦ  –  ОГРАНАК ТУРИСТИЧКА  

АГЕНЦИЈА АРИВА ЛИТАС ПОЖАРЕВАЦ, ул. Моше Пијаде, бр. 9, Пожаревац, бр. 

понуде 1810-1/19 од 18.10.2019. године, дата на износ од 39.600,00 динара без ПДВ по 

ученику, је благовремена, али је одбијена као неприхватљива из разлога што је понуђач 

у својој понуди понудио цену која би у укупном износу, применом на 95 ученика 

(оквирни број), била већа од процењене вредности. 

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

Правна поука: У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама 

Захтев за заштиту права може се поднети у року од 5 (пет) дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Доставити:                                                                          Д и р е к т о р, 

- Портал ЈН                                                                     Зоран Николић 

- Архиви                                                                           


