
Основна школа ''Жарко Зрењанин'' 
Зрењанин 
Ђурђа Смедеревца бр. 78 
Дел. број: 2/2020-6 
Дана: 27.3.2020. године 
Tел: 023/ 548 820 

 На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
Извештаја о стручној оцени понуда бр. 2/2020-5 од 27.3.2020. године, директор ОШ ''Жарко Зрењанин'' из 
Зрењанина доноси 

О Д Л У К У 
о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/2020, 

набавка добара – електричне енергије 

 ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности бр. 2/2020, набавка добара – 
електричне енергије, по позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана 
16.3.2020. године 

 Поступак се обуставља из разлога што је једина поднета понуда неприхватљива и самим тим 
нису испуњени услови за  доделу уговора. 

 Трошкови припреме понуда од стране понуђача се не надокнађују. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Основна школа ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина је дана 05.3.2020. године донела Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/2020, набавка добара – електричне енергије. 
 Позив за подношење понуда као и конкурсна документација за јавну набавку, објављени су на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 16.3.2020. године. 
 До истека рока за подношење понуда (24.3.2020. године у 12.00 часова), запримљена је једна 
понуда и то понуђача ''Restart energy'' д.о.о. Београд, Уроша Мартиновића 18/1 (дана 24.3.2020. године , 
под бројем 234 у 10.45 часова). 
 Отварање понуда обављено је истог дана о чему је Комисија за јавну набавку сачинила записник. 
 Извештај о стручној оцени понуда Комисија је урадила дана 26.3.2020. године. У извештају 
Комисија је, између осталог, констатовала следеће: 

 1) Понуда је благовремена. 
 2) Понуда понуђача има битних недостатака због којих треба да буде одбијена у складу са чланом 
106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама. 
 Разлози за њено одбијање: 

- Понуђач ''Restart energy'' д.о.о. Београд је доставио понуду без потписа овлашћеног лица на 
свим приложеним обрасцима захтеваним конкурсном документацијом. 

  
  Како нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама (да је 
наручилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду),  Комисија је предложила обуставу поступка 
јавне набавке мале вредности бр. 2/2020. 

   
  С обзиром да је поступак јавне набавке мале вредности бр. 2/2020 обустављен из разлога који 



нису на страни наручиоца, а узимајући у обзир и чињеницу да понућач није поднео образац бр. 9 - 
Трошкови припремања понуде, са назначеним укупним износом трошкова припреме, наручилац неће 
надокнадити трошкове припреме понуде. 

  На основу свега напред наведеног, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку добара – 
електричне енергије, те је донета одлука као у диспозитиву.  

  Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач односно друго заинтересовано лице може да 
поднесе Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу 
јавних набавки (члан 149. став 6. Закона о јавним набавкама). 

         Д И Р Е К Т О Р 
                    Мирослав Брњош 
             

  
 Доставити: 

1. Досије ЈНМВ 2/2020; 
2. Портал Јавних набавки; 
3. Интернет страница наручиоца.


