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Пснпвна и средоа шкпла „9. Мај“ 
Зреоанин, Нарпдне пмладине 16  
ПИБ: 100903595 
Брпј: 2135 
Дана: 30.12.2016. гпдине 

 
На пснпву члана 109. став 1. Закпна п јавним набавкама  („Сл.Гласник РС“ брпј 124/12, 

14/15, 68/15) и Извештаја п стручнпј пцени ппнуда брпј 2129 пд 30.12.2016. гпдине кпји је 
сачинила Кпмисија за јавну набавку дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за шкплску 
кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 11, за партије пд 7 дп 11, пп ппзиву брпј 2044 пд 
20.12.2016. гпдине, директпрка Наручипца: Пснпвна и средоа шкпла „9.МАЈ'' Зреоанин, Нарпдне 
пмладине 16, дана 30.12.2016.гпдине дпнпси  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

Обуставља се ппступак јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за 
шкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 11, за партије пд 7 дп 11, пп ппзиву брпј 2044 
пд 20.12.2016. гпдине пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет 
страници www.9majzr.edu.rs дана 20.04.2016. гпдине, за партију 7. Кпнзумна јаја, из разлпга штп 
нису испуоени услпви за дпдели угпвпра – није прибављена ниједна ппнуда. 

 
П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

 

Назив наручипца: Пснпвна и средоа шкпла „9. Мај“, Зреоанин 

Адреса наручипца: Зреоанин, Нарпдне пмладине бр. 16. 

Интернет страница наручипца: www.9majzr.edu.rs 

Врста наручипца: Прпсвета 

Врста предмета: Набавка дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за шкплску кухиоу, 
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 11, за партије пд 7 дп 11: Партија 7. Кпнзумна јаја 

 Храна, пиће, дуван и српдни прпизвпди – 15000000,  
Jaja  – 03142500 

Ппзив за ппднпшеое ппнуда пбјављен је на Ппрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на 
интернет страници  www.9majzr.edu.rs  Наручипца дана  20.12.2016. 

Јавна набавка је пбликпвана пп партијама. 

Прпцеоена вреднпст партије 7. Кпнзумна јаја је: 35.000,00 динара без ПДВ-а. 

У рпку за ппднпшеое ппнуда тј. дп 28.12.2016. гпдине дп 12:00 часпва није запримљена 
ниједна ппнуда. 

Неблагпвремених ппнуда није билп. 

Кпмисија је спрпвела ппступак прегледа и пцене ппнуда и дана 30.12.2016. гпдине сачинила 
Извештај п стручнпј пцени ппнуда. 

На пснпву члана 109.став 1. ЗЈН („Службени гласник Републике Србије“ брпј 124/12, 14/15, 
68/15), а у складу са стручнпм пценпм ппнуда, Кпмисија je предлoжила Наручипцу да дпнесе 
пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за 
шкплску кухиоу, брпј ЈН I-1/2016 за Партију 7. Кпнзумна јаја, из разлпга штп нису испуоени услпви 
за дпделу угпвпра – није прибављена ниједна ппнуда. 

 

Пдлуку пбјавити на ппрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  и на интернет страни 
Наручипца www.9majzr.edu.rs  

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.9majzr.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пве пдлуке мпже се ппднети захтев за заштиту 
права у рпку пд 5 дана пд дана пбјављиваоа на Ппрталу јавних набавки. Захтев за заштиту права 
ппднпси се наручипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републичкпј кпмисији за заштиту права 
у ппступцима јавних набавки. 

 
 

 
                                                            Директпрка шкпле 

 

                  м.п.                           ____________________ 
                               Плушки Снежана 


