
 На основу члана 109 став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
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О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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 У поступку јавне набавке добара мале вредности, обликованом по 

партијама, број ЈН 01/20, спроведеном ради закључења уговора за набавку добара – 

намирнице за припремање хране, ознака из ОРН 15000000 –, Основна школа „Бора 

Станковић“, дана 19.03.2020. године, у складу са чланом 109 став 2 Закона о јавним 

набавкама, је донела одлуку о обустави поступка јавне набавке због тога што су 

наступили  објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време 

покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно 

донета је Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 

29/2020), којом је, између осталог, предвиђен престанак рада основних школа у 

Републици Србији. 

 

Подаци о јавној набавци: 

 

Број јавне набавке 01/20 - јавна набавка мале вредности - добра 

Предмет Намирнице за припремање хране, ознака из ОРН 15000000. 

Процењена вредност 5.000.000,00 динара 

Партија 1: Свеже месо, ознака из ОРН 15100000, процењене 

вредности 1.700.000,00 динара 

Партија 2: Смрзнута риба, ознака из ОРН 15220000, 

процењене вредности 300.000,00 динара 

Партија 3: Сухомеснати производи, ознака из ОРН 

15130000, процењене вредности 700.000,00 динара. 

Партија 4: Млеко и млечни производи, ознака из ОРН 

15500000, процењене вредности 200.000,00 динара. 

Партија 5: Свежа конзумна јаја, ознака из ОРН 03142500, 

процењене вредности 50.000,00 динара. 

Партија 6: Хлеб, ознака из ОРН 15810000, процењене 

вредности 200.000,00 динара. 

Партија 7: Конзервисано смрзнуто воће и поврће, ознака из 

ОРН 15300000, процењене вредности 600.000,00 динара. 

Партија 8 : Свеже воће и поврће, ознака из ОРН 15300000, 

процењене вредности 550.000,00 динара. 

Партија 9 : Колонијал роба, ознака из ОРН 15000000, 
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процењене вредности 700.000,00 динара. 

Број примљених понуда / 

Оквирни датуми поновног 

спровођења поступка 

У складу са чланом 109 став 2 Закона о јавним набавкама. 

 


