
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text10: Пошто је конкурсном документацијом у оквиру партије 1 ,на страни 7 предвиђено : "Настава у природи организује се уз претходну писмену сагласност родитеља, за најмање 2/3 ученика одељења, у складу са Упутством Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 и  уколико се прибави мање од 2/3 писмених сагласности родитеља  наручилац нема обавезу да закључи уговор, нити за наручиоца настају било какве обавезе према изабраном понуђачу. " Такође  на страни 30 је предвиђено: :" Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.""Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете,науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010.године у коме је превиђено:“ Услови за извођење екскурзије и наставе у природи : Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења. Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије."Наручилац  је споровео анкету  за наведену партију из које је утврђено да нема довољан број сагласних родитеља ученика, те се иста не може ни извршити  у складу са Упутсвом за реализацију екскурзије  и наставе у природи у основној школи.Са свега напред наведеног  Наручиоц  је обуставио поступак јавне набавке за Партију 1.
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