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Наручилац:  

Република Србија 

Град Ниш 

Средња стручна школа Ниш 

Број ____________ 

Датум:________.2019. године 

 

На основу  члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/15) и предлога Комисије за јавну набавку, Директор Средње 

стручне школе Ниш, доноси  

 

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 

ОБУСТАВЉА  СЕ  поступак јавне набавке мале вредности извођење радова на 

постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у 

Средњој стручној школи Ниш, јавна набавка бр. 404-1/85Р/2019-28. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предмет јавне набавке је извођење радова на постављању подних и зидних 

облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Средњој стручној школи Ниш, 

јавна набавка бр. 404-1/85Р/2019-28. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45232410 – Радови на канализационој 

мрежи, 45232151 – Радови на обнови водоводне мреже, 45431000 – Постављање плочица, 

45232460 – Санитарни радови, 45311000 - Радови на постављању електричних 

инсталација и електро-монтажни радови. 

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности. 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

  

Одлуком Директора Средње стручне школе Ниш, бр. 02-1155 од 25.07.2019. године, 

покренут је поступак јавне набавке мале вредности извођење радова на постављању 

подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Средњој стручној 

школи Ниш, јавна набавка бр. 404-1/85Р/2019-28. 

 

Комисија за јавну набавку, образована решењем директора Средње стручне школе 

Ниш, број 02-1169 од 30.07.2019. године, сачинила је позив за подношење понуда и 

конкурсну документацију, у складу са Захтевом за утврђивање испуњености услова за 

покретање поступка јавне набавке број 1098-1/2019-31 од 12.07.2019. године, који су 

објављени на Порталу Управе за јавне набавке, интернет страници Града Ниша и Средње 

стручне школе Ниш, дана 21.10.2019. године. 

 

 

У року за подношење понуда, тј. најкасније до дана 30.10.2019. године до 12:00 

часова, није пристигла ниједна понуда. Неблаговремених понуда није било. 

 

Комисија  је дана 30.10.2019. године у 12:30 часова у објекту Града Ниша у Ул. 7. 

Јули бр. 6, 18105 Ниш, у канцеларији на првом спрату,  записником број 02-1710 од 

30.10.2019. године констатовала да није пристигла ниједна понуда. 
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Извештај о спроведеном поступку Комисија за јавну набавку је сачинила дана 

30.10.2019. године у којем предложе наручиоцу да обустави предметни поступак јавне 

набавке, а у свему у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама. 

 

Директор Средње стручне школе Ниш прихватио је предлог Комисије за јавну 

набавку и одлучио као у диспозитиву Одлуке. 

 

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту 

права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 

Град Ниш, Градска управа града Ниша – Служба за јавне набавке, 18105  Ниш, Ул. 7. јули 

бр. 6 (канцеларија број 13, први спрат), у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки. Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у износу од 60.000 

динара, сврха: Такса за ЗЗП, назив наручиоца, јавна набавка број 404-1/85Р-2019-28; 

прималац: Буџет Републике Србије; шифра плаћања: 153; број жиро рачуна: 840-30678845-

06; број модела 97; позив на број: 404-1/85Р-2019-28. Један примерак Захтева за заштиту 

права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

 

 

Директор 

 

Снежана Живковић 

 


