
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ   1 

ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ" ЋУПРИЈА 

ПИБ: 101527159 

КНЕЗА МИЛОША БР.96 

35230 ЋУПРИЈА 

Република Србија 

Датум: 12.04.2022 

Број: 505 

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 

Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ" ЋУПРИЈА 

Референтни број: 485 

Назив набавке: Екскурзије у школској 2021/2022. години 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0012538 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 63516000 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 4.950.000,00 Валута: RSD 

Правни основ за обуставу: Члан 147. став 1. тач. 1) - постоје доказиви разлози, који нису могли да се предвиде у 
време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Екскурзије у школској 2021/2022. години 

Реф. број 485 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 484, 04.04.2022 

Процењена вредност 4.950.000,00 

Техника  

ЦПВ 63516000-Услуге организације путовања 

Кратак опис набавке Набавка услуге екскурзија ученика и наставе у природи у школској 2021/2022. години 

Подељен у партије НЕ 

Образложење зашто предмет није подељен у 
партије 

 

Број огласа 2022/С Ф02-0012538 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 06.04.2022 

Рок за подношење 20.04.2022 12:00:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Снежана Милошевић 

Саша Станојевић 

Слађана Милановић 

Душан Петковић 

Ана Марковић 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Назив партије Екскурзије у школској 2021/2022. години 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
   

  



 

 

   



 

 

Поступак се обуставља из разлога што су многи родитељи ученика ( из свих разреда) који су били сагласни да се изведе екскурзија 
у школској 2021/2022. години одустали од екскурзије због обавеза које ученици имају на крају наставне године, тако да Школа није 
у могућности да обезбеди минимум од 60% ученика истог разреда, односно минимум од 60% ученика истог одељења, колико је 
потребно да би екскурзија уопште била изведена.  

Упутство о правом средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19) 


