
ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВОЈВОДА МИШИЋ“ 
др Милутина Ивковића 4  
11040 Београд 
Датум: 16.03.2020. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 
припремањем понуде  
 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за додатним 
информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у  поступку јавне набавке 
мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета, за потребе 
Основнe школe „Војвода Мишић“ из Београдa, ЈН бр. 1.2.1/20.  
 
ПИТАЊЕ 1:  
 
„У складу са техничком спецификацијом за екскурзију ученика V, VI, VII и VIII- ог разреда 
наведено је да смештај ученика у хотелу у Суботици са минимум 4* на бази једног пуног 
пансиона у терминима 23/24.04.2020. или 07/08.05.2020. године. С обзиром да је конкурсном 
документацијом наведено да понуђач мора поседовати предрезервацију смештајног 
капацитета, упутили смо захтев хотелу „Патриа“ у Суботици. Одговор добијен од стране 
хотела јесте да у наведеним терминима нема места. С обзиром да желимо да учествујемо у 
јавној набавци за ову партију, а онемогућени смо из наведених разлога, да ли бисте 
размислили о промени услова, односно термина реализације?“ 
 
ОДГОВОР 1:  
 
Дана 15.03.2020. године у Републици Србији је проглашено ванредно стање доношењем 
Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. Гласник РС“, бр. 29/2020). Рад школа је 
обустављен. 

 
С обзиром на то да је екскурзија требала да се изведе у априлу месецу 2020. године, а да то 
неће бити могуће због увођења ванредног стања и обуставе рада школе, Наручилац је донео 
одлуку да обустави поступка јавне набавке, на основу члана 109. став 2. Закона, а који гласи: 
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. Одлука о обустави поступка биће објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страни наручиоца. 
 
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем 
понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


