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Основна и средња школа „9. Мај“ 
Зрењанин, Народне омладине 16  
ПИБ: 100903595 
Број: 3 
Дана: 04.01.2016. године 
 

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама  („Сл.Гласник РС“ број 124/12, 
14/15, 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 1 од 04.01.2016. године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, 
обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, по позиву број 2369 од 21.12.2015. 
године, директорка Наручиоца: Основна и средња школа „9.МАЈ'' Зрењанин, Народне омладине 
16, дана 04.01.2016.године доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

Обуставља се поступак јавне набавке добара – Намирница и прехрамбених производа за 
школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 8. Брашно, тестенине и 
кондиторски производи, по позиву број 2369 од 21.12.2015. године објављеном на Порталу јавних 
набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца www.9majzr.edu.rs дана 
21.12.2015. године, процењене вредности 150.000,00 динара без ПДВ-а из разлога што нису 
испуњени услови за додели уговора – није прибављена ниједна понуда. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Наручилац: Основна и средња школа „9. Мај“ Зрењанин, Народне омладине бр. 16. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на 

интернет страници www.9majzr.edu.rs Наручиоца дана 21.12.2015. 
 Предмет јавне набавке: Набавка добара – Намирница и прехрамбених производа за школску 
кухињу, обликована по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11: Партија 8. Брашно, тестенине 
и кондиторски производи. 

У року за подношење понуда тј. до 29.12.2015. године до 10:00 часова није запримљена 
ниједна понуда. 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија је дана 04.01.2016. године сачинала извештај о стручној оцени понуда, број 1 од 
04.01.2016. године. 

На основу члана 109.став 1. ЗЈН („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15, 
68/15), а у складу са стручном оценом понуда, Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о 
обустави поступка јавне набавке добара – намирница и прехрамбених производа за школску 
кухињу, број ЈН I-1/2015 за Партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи, из разлога што 
нису испуњени услови за доделу уговора – није прибављена ниједна понуда. 

 

Одлуку објавити на порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  и на интернет страни 
Наручиоца www.9majzr.edu.rs  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту 
права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права 
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права 
у поступцима јавних набавки. 
 

                                                            Директорка школе 
 

                  м.п.                           ____________________ 
                               Олушки Снежана 


