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Дел.: 184-04/20          Палић, 02.04.2020. 

 

 

  На основу чл. 109 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), директор Зоолошког врта Палић овим путем доноси следећу: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 06/20  

Разни штампани материјали 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке услуга бр. 06/20 Разни штампани 

материјали у складу са чл. 109 ст. 1 у вези са чл. 109 ст. 2 Закона о јавним набавкама, 

обзиром да нису испуњени услови за окончање поступка, јер су у току спровођења 

поступка јавне набавке финансијска средства опредељена за преузимање обавеза која су 

предмет ЈН 06/20 преусмерена на набавку средстава за дезинфекцију и заштитних 

средстава, па се предметна јавна набавка обуставља сходно цитираним одредбама Закона. 

 

У складу са чл. 88 Закона у јавним набавкама, наручилац ће по консолидацији 

буџета за 2020. годину надокнадити понуђачима трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да понуђач у року од 10 дана од дана објаве ове Одлуке на 

Порталу ЈН затражи накнаду тих трошкова уз достављање доказа о висини трошкова. 

 

У року од 5 дана од дана коначности ове Одлуке наручилац ће објавити 

обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из прилога 3К Закона 

о јавним набавкама. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 03.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке бр. 06/20 за јавну набавку услуга: Разни штампани материјали, ОРН 22900000, и 

објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних 

набавки дана 05.03.2020. године. 

 

Предмет јавне набавке: УСЛУГА: Разни штампани материјали 

Процењена вредност јавне 

набавке (без ПДВ-а): 
750.000,00 дин 

Позиција у плану набавке, 

ОРН број, позиција у 

1.2.3 услуге, ОРН: 22900000 

Конто: 423 419 из сопствених прихода и.к.б.с. 
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финансијском плану:  

 

Током рока за подношење понуда у предметној јавној набавци, проглашено је 

ванредно стање у Републици Србији због епидемије вируса ЦОВИД-19 почевши од 

17.03.2020. године.  

Зоолошки врт Палић је наставио да послује редовно, све до доношења наредне 

одлуке која се односила на забрану кретања лица у парковима па се „Зоолошки врт 

Палић“ затвара се за посетиоце од 22.03.2020. године до измене одредаба Наредбе о 

ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије ("Сл. Гласник РС", 

бр. 34/2020, 39/2020 и 40/2020).  

Пошто је затварањем Зоолошког врта за посетиоце, установа на рачуну сопствених 

прихода из којих се финансира штампани материјал остала без средстава, одговорно лице 

установе донело је одлуку да се обустављају све јавне набавке у току, до обезбеђења 

финансијских средстава након консолидације буџета за 2020. годину. 

 

У складу са чл. 88 Закона у јавним набавкама, наручилац ће по консолидацији 

буџета за 2020. годину надокнадити понуђачима трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да понуђач у року од 10 дана од дана објаве ове Одлуке на 

Порталу ЈН затражи накнаду тих трошкова уз достављање доказа о висини трошкова. 

Скениране доказе – банкарску гаранцију за озбиљност понуде и потврду пословне банке о 

трошковима који су уплаћени за добијање предметне гаранције, понуђачи могу послати 

поштом или на мејл наручиоца: office@zoopalic.co.rs  

 

Понуде послате понуђачу у поступку ЈН 06/20 биће неотворене враћене на адресу 

пошиљалаца, по аналогији са чл. 104 ст. 4 ЗЈН. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу и Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, поднети Захтев за заштиту права 

у року од 10 дана од дана објаве ове одлуке на Порталу јавних набавки . 

 

Доставити: 

- Комисији 

- Архиви  

- Свим понуђачима у року од 3 дана путем Портала јавних набавки и сајта 

наручиоца 

 

 

директор Зоолошког врта Палић: 

 

  Петар Савић, дипл.ек.   
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