
Завод за васпитање деце и омладине
број : 560-36-03
датум : 29.03.2020.година
Књажевац 

На основу члана 109. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр.
124/2012), чл.50 Статута Завода за васпитање деце и омладине- Књажевац, а
у вези са чл.1.Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл.гласник РС“, број
29/20, у даљем тексту :Одлука), в.д.директора доноси

О  д  л  у  к  у 

     о обустави поступка јавне набавке мале вредности радова ЈНМВ-Р редни
број 02/2020 - Замена дела столарије на објекту Завода за васпитање деце и

омладине у Књажевцу.

                                                              I 
Обуставља се поступак јавне набавке радова мале вредности, ЈНМВ-Р, редни
број  набавке за текућу годину, 02/2020 – Замена дела столарије на објекту
Завода за васпитање деце и омладине у Књажевцу.

                                                           II
Не  надокнађују  се  трошкови  израде  понуде  нити  трошкови прибављања
средстава обезбеђења. 
                                                          III 

Обавештење  о  обустави  поступка  јавне  набавке,  објављује  се  на  Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

                                                 О б р а з л о ж е њ е

Позивом за  подношење понуда  број 560-10-03  од  10.марта  2020.  године  и
конкурсном  документацијом  објављеном  дана  10.03..марта  2020.године на
Порталу  јавних  набавки  и  на  интернет  страници  наручиоца,  Наручилац  је
покренуо поступак јавне набавке мале вредности радова ЈНМВ-Р, редни број
02/2020–  Замена  дела  столарије  на  објекту  Завода  за  васпитање  деце  и
омладине  у  Књажевцу.  Поступак  јавне  набавке  се  обуставља у  фази
прикупљања понуда јер је исто било онемогућено понуђачима под једнаким
условима  због  проглашења  ванредног  стања  и  прекида  рада  служби  за
доставу  поште. Поступак се обуставља из разлога наведених у чл.109.став 2.
Закона о јавним набавкама односно због проглашења ванредног стања што
представља  објективни  и  доказив  разлог  који  се  није  могао  предвидети  у
време покретања поступка и који онемогућава да се започети поступак оконча.
Наручилац  је  донео  Одлуку  број  560-32-03  од  24.03.2020.године  у  којој  је
навео да ће се поступак јавне набавке радова ЈНМВ-Р, редни број набавке
02/2020 годину  наставити у  фази у  којој  је  прекинут  односно да се  рок  за
подношење понуда продужава за 7 дана по окончању ванредног стања и исту
је  објавио  на  Порталу  УЈН.  Налог  Министарства  за  социјална  питања  од



26.марта  2020.године,  а  у  циљу  реализације  закључка  Владе  Републике
Србије о обустави извршења појединих расхода и Обавештење Министарства
финансија број 401-00-01552/2020-03 од 24.марта 2020.године је,  да је циљ
стављање у функцију свих расположивих ресурса укључујући и финансијска
средства,  ради  спречавања  појаве,  ширења  и  сузбијања  заразне  болести
COVID-19. С  тим  у  вези  Наручиоцу,  који  је  корисник  буџетских  средстава,
забрањује се преузимање обавеза за расходе и издатке који  се односе на
опремање и изградњу  као и друге обавезе које нису од виталног значаја за
функционисање установе  у  ванредном стању.  Наставак  поступка  по  истеку
ванредног стања није могућ јер не би била могућа ни реализација  уговора
због напред  датог образложења, те је напред наведена Одлука број 560-32-03
од 24.03.2020.године,  стављена ван снаге  и иста је  објављена на Порталу
УЈН.
 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5
дана  од  дана  њеног  пријема. Захтев  се  подноси  Републичкој  комисији  за
заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

                                                                                               ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                               в.д ДИРЕКТОРА
                                                                                               
                                                                                              Весна Петровић,проф.

                                                                                                  


