Средња медицинска школа
„Др Ружица Рип“ , Сомбор
Подгоричка бр.9
Број: 06-611/ 301
Датум: 02.03.2020.

На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. број 06611/286-1 од 26.02.2020. године (у даљем тексту: Извештај комисије), доноси се

ОДЛУКА
О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 01/2020
ЗА ПАРТИЈУ 1 и ПАРТИЈУ 2
У јавној набавци услуге ванлинијског превоза ученика Средње медицинске школе „Др
Ружица Рип“ у Сомбору, ЈН број 01/2020, Уговор се додељује:
- ЗА ПАРТИЈУ 1 - услугa ванлинијског превоза ученика на вежбе и блок наставу уговор се
додељује понуђачу КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР, понуда дел. бр. 06-611/253 од 24.02.2020. г.
- ЗА ПАРТИЈУ 2 - услуга ванлинијског превоза ученика на сајам, уговор се додељује понуђачу заједничка понуда понуђача СТУДИО 5 ЛОГИСТИК, СОМБОР и „ЦРВЕНИ СИГНАЛ“,
СОМБОР дел. број 06-611/278 од 26.02.2020.Г.

Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 06-611/206 од
13.02.2020. године спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне
набавке мале вредности, обликован у три партије, у складу са Законом о јавним набавкама.
I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив и адреса наручиоца:Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“, Сомбор, Подгоричка 9.
2. Редни број јавне набавке: 01/2020.
3. Предмет јавне набавке: услугa превоза ученика Средње медицинске школе „Др Ружица Рип“ у

4.
5.
6.
7.

Сомбору, ванлинијски превоз за календарску 2020. годину и део реализације набавке који се
односи на 2021. годину - до краја фебруара 2021. г, уколико наручилац–школа може да обезбеди
финансијска средства за 2021. год. према календару образовно-васпитног рада школе.
Назив и ознака из општег речника набавки „60100000 - Услуге друмског превоза“.
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
Подаци о ЈН из плана набавки: Набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за 2020. годину,
поље „услуге“, редни број 1.
Јавна набавка је обликована по партијама:

ПАРТИЈА 1. - УСЛУГА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА АУТОБУСОМ НА ВЕЖБЕ И БЛОК НАСТАВУ
Реалација: Сомбор – Апатин, Пригревачка бб – Сомбор. Планирани број путника у групи је
променљив: до 18, 24 или 34 путника, зависно од активности. У одређеним данима биће потребне
две вожње. Планирани број вожњи у 2020. години - 88. Пројекција за 2021. годину (до краја
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фебруара 2021. г.) – 18 вожњи. У случају потребе да се вежбе одрже и на другој дестинацији,
Наручилац ће благовремено обавестити превозника.
ПАРТИЈА 2. - УСЛУГА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА НА САЈАМ
Услуга превоза на Сајам образовања: реалација Сомбор–Нови Сад–Сомбор; трајање: 1 дан. Услуга
превоза на Сајам књига: реалација Сомбор–Београд–Сомбор; трајање: 1 дан. Услуга превоза у бању
Демјен, Мађарска, трајање 1 дан.По потреби, услуга превоза ученика и на другу дестинацију.
Планирани број путника по одласку је око 50. Оквиран број ауто дана у 2020. г. је 3-4.
ПАРТИЈА 3. - УСЛУГА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА
Превоз ученика путничким возилом на такмичења која се одржавају ван Сомбора. Планирани број
путника по вожњи: 4. Просечан број вожњи у 2020. години: 8. Оквирна укупна километража: око
3.000 km.
8. Процењена вредност јавне набавке:
ПАРТИЈА 1- Процењена вредност у 2020. години је 818.181,00 динара без ПДВа, пројекција за
2021. г. - 145.000,00 динара без ПДВа.
ПАРТИЈА 2 - Процењена вредност 190.182,00 динара без ПДВ-а.Сајам образовања се финансира из
буџета АПВ (27.273,00 динара без ПДВ-а). Сајам књига од родитељског динара (90.909,00 динара
без ПДВ-а). Посета бањи Демјен (72.000,00 дин. без ПДВа) се финансира од родитељског динара.
ПАРТИЈА 3- Процењена вредност набавке је 90.909,00 динара без ПДВ-а.
9. Критеријум избора најповољније понуде: „ Најнижа понуђена цена “.
- Партијa 1 - Под понуђеном ценом се подразумева збир елемената под А), Б) и Ц) (А +Б+Ц)
А) цена једне вожње групе од 18 путника на траженој релацији (одлазак у бању и назад)
Б) цена једне вожње групе од 24 путника на траженој релацији ( одлазак у бању и назад)
Ц) цена једне вожње групе од 34 путника на траженој релацији (одлазак у бању и назад)
- Партијa 2 - Под понуђеном ценом се подразумева збир елемената под А), Б) и Ц) (А +Б+Ц)
А) цена једне вожње на релацији Сомбор – Нови Сад – Сомбор,
Б) цена једне вожње на релацији Сомбор – Београд – Сомбор,
Ц) цена једне вожње на релацији Сомбор – бања Демјен, Мађарска – Сомбор.
- Партијa 3 - Под ценом се подразумева цена по пређеном километру.
9.1. Начин на који ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или
више понуда са истом понуђеном ценом:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом биће изабрана
понуда понуђача који има возила чија је старост мања.
Уколико и у наведеном случају две или више понуда имају на крају оцене возила исте старости
биће изабрана понуда која је прва достављена Наручиоцу.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник са извлачења.
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II - ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1.
У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 01/2020 је дана 18.02.2020. године објављен на Порталу јавних
набавки и интернет адреси наручиоца, а истовремено је позив упућен путем e-maila следећим
потенцијалним понуђачима: Оливер Михаљев Сонта, Euroline Пекез Сомбор и Коловић експрес
Сомбор. Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда је закључно са
26.02.2020. године до 12.45 часова.
2.
Приспеле понуде понуђача: Комисија задужена за спровођење јавне набавке констатовала је
да су на адресу Наручиоца благовремено, односно до 26.02.2020. године до 12.45 часова приспеле
понуде четири понуђача, и то:
Р. бр.

Број под којим је понуда Назив и седиште понуђача
заведена код Наручиоца /шифра понуђача

Датум
пријема

Час
пријема

1.

06-611/ 253

КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР

24.02.2020.

10,15

2.

06-611/ 278

ГРУПА ПОНУЂАЧА „СТУДИО 5
ЛОГИСТИК“ СОМБОР И „ЦРВЕНИ 26.02.2020.
СИГНАЛ“ СОМБОР

11,30

3.

06-611/280

ОЛИВЕР МИХАЉЕВ, ПР ПРЕВОЗ
26.02.2020.
ПУТНИКА М-ТОУРС ЈЛ, СОНТА

12,15

4.

06-611/283

СОЛАРИС ТОУРС ДОО, ОЏАЦИ

26.02.2020.

12,41

- неблаговремене понуде: НЕМА.
3. Преглед и оцена понуда:
Поступак отварања понуда спроведен је по истеку рока за достављање понуда, 26.02.2020.
године са почетком у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 14,09.
Отварању понуда присуствовали су овлашћени представници понуђача:
- КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР – Мартин Коловић, директор
- Група понуђача СТУДИО 5 ЛОГИСТИК, СОМБОР и „ЦРВЕНИ СИГНАЛ“, СОМБОР – Мара
Ћелић, директор понуђача Студио 5 логистик, Сомбор,
- ОЛИВЕР МИХАЉЕВ ПР ПРЕВОЗ ПУТНИКА М-ТОУРС ЈЛ,СОНТА- Оливер Михаљев, директор
- СОЛАРИС ТОУРС ДОО, ОЏАЦИ - Милена Тривановић, овлашћење број 02/20.
Представници понуђача нису имали примедбе на Записник о отварању понуда, сви су
потписали Записник и сви су преузели фотокопију истог.
После отварања понуда Комисија је дана 26.02.2020. године са почетком у 14.15 часова
извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:
За партију 1 понуду су поднели:
1. КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР (самостално) и
2. ОЛИВЕР МИХАЉЕВ ПР ПРЕВОЗ ПУТНИКА М-ТОУРС ЈЛ,СОНТА(самостално).
За партију 2 понуду је поднео:
1. КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР (самостално),
2. Група понуђача СТУДИО 5 ЛОГИСТИК, СОМБОР и „ЦРВЕНИ СИГНАЛ“, СОМБОР
(у складу са Споразумом о заједничком наступању носилац посла је Студио 5 логистик)
3. ОЛИВЕР МИХАЉЕВ ПР ПРЕВОЗ ПУТНИКА М-ТОУРС ЈЛ,СОНТА (самостално),
4. СОЛАРИС ТОУРС ДОО, ОЏАЦИ (самостално).
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За партију 3 понуду је поднео: НИКО.
- Неисправне/неодговарајуће и неприхватљиве понуде - ПАРТИЈА 1 и 2:
ОЛИВЕР МИХАЉЕВ ПР ПРЕВОЗ ПУТНИКА М-ТОУРС ЈЛ,СОНТА није доставио доказ да
испуњава обавезни услов ред. број 5) у конкурсној документацији за партију 1 и за партију 2 – „ Да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл.75. ст.2. ЗЈН).“
Поред тога, Оливер Михаљев ПР превоз путника М-Тоурс ЈЛ, Сонта није доставио доказ да
испуњава додатни услов ред. број 7) у конкурсној документацији за партију 2 – „Да на основу
власништва или уговора о лизингу /закупу располаже са најмање 2 аутобуса одговарајућег
капацитета за потребан број путника, који нису старији од 1999. г...“ Именовани понуђач је за
партију 2 доставио доказ да поседује само један аутобус капацитета који је тражен.
У складу са наведеним, констатује се да понуда понуђача Оливер Михаљев ПР Превоз
путника М-Тоурс ЈЛ, Сонта ЗА ПАРТИЈУ 1 И ЗА ПАРТИЈУ 2 ИМА БИТНЕ НЕДОСТАТКЕ, те
се стичу услови да се понуда за партију 1 и партију 2 одбије у складу са чланом 106. став 1. тачка 1)
Закона о јавним набавкама који каже: „Наручилац ће одбити понуду ако понуђач не докаже да
испуњава обавезне услове за учешће“ и у складу са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама који каже: „Наручилац ће одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне
услове за учешће.“
........
Понуђач КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР није доставио доказ да испуњава додатни услов
ред. број 7) у конкурсној документацији за партију 2 – „Да на основу власништва или уговора о
лизингу /закупу располаже са најмање 2 аутобуса одговарајућег капацитета за потребан број
путника, који нису старији од 1999. г...“ Именовани понуђач је за партију 2 доставио доказ да
поседује само један аутобус капацитета који је тражен.
У складу са наведеним, констатује се да понуда понуђача Коловић експрес, Сомбор ЗА
ПАРТИЈУ 2 ИМА БИТНЕ НЕДОСТАТКЕ, те се стичу услови да се понуда за партију 2 одбије у
складу са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама који каже: „Наручилац ће одбити
понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће.“
- Одговарајуће и прихватљиве понуде:
ПАРТИЈА 1:
Понуђач Коловић експрес, Сомбор је доказао да испуњава све обавезне услове и додатне
услове за учешће у поступку за партију 1 и понудио је цену:
р.бр.
услуга
цена без ПДВ-а
цена са ПДВ-ом
1.
1 вожња групе од 18 путника
7.272,72 динара
8.000,00 динара
2.
1 вожња групе од 24 путника
7.272,72 динара
8.000,00 динара
3.
1 вожња групе од 34 путника
7.272,72 динараа.
8.000,00 динара
4.
укупно 1-3
21.818,16 динара
24.000,00 динара
У складу са наведеним, понуда понуђача Коловић експрес, Сомбор за ПАРТИЈУ 1 је
ОДГОВАРАЈУЋА И ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА, обзиром да не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
ПАРТИЈА 2:
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1.
Приликом отварања понуда записнички је констатовано да је понуђач – заједничка понуда
групе понуђача Студио 5 логистик, Сомбор и „Црвени сигнал“, Сомбор код доказивања услова
у погледу кадровског капацитета - „ да има важећи уговор о раду, односно други уговор у складу са
законом којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, у
складу са прописом којим се уређује превоз путника у друмском саобраћају“, за који је конкурсном
документацијом прописан начин доказивања: „фотокопија уговора о раду/радном ангажовању и
фотокопија обрасца о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (М/А или одговарајући
М)“ , за возача Николу Бајића доставио фотокопију уговора о раду.
Током стручне оцене понуда, анализом постављеног услова у погледу кадровског
капацитета и анализом члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама који прописује да ће
наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, Комисија констатује
да из законске одредбе произилази да није од важности за утврђивање битног недостатка у понуди
чињеница да ли је понуђач доставио тачно одређени доказ који је захтеван конкурсном
документацијом, већ да ли је достављеним доказима у понуди доказана испуњеност
постављеног услова. Како је постављени услов: „ да има важећи уговор о раду, односно други
уговор у складу са законом којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа,
односно по основу рада, у складу са прописом којим се уређује превоз путника у друмском
саобраћају“, а понуђач је за конкретног возача доставио фотокопију уговора о раду, Комисија
констатује да је понуђач доказао да испуњава постављени услов, јер је уговор о раду довољан да
докаже да понуђач располаже наведеним лицем у смислу испуњености услова кадровског
капацитета.
Заједничка понуда групе понуђача СТУДИО 5 ЛОГИСТИК, СОМБОР и „ЦРВЕНИ
СИГНАЛ“, СОМБОР - група је доказала да испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће
у поступку за партију 2 и понудила је цену:
р.бр.
услуга
цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом
1.
1 вожња на релацији Сомбор – Нови Сад – Сомбор
24.000,00 дин.
26.400,00 дин.
2.
1 вожња на релацији Сомбор – Београд – Сомбор
36.000,00 дин.
39.600,00 дин.
3.
1 вожња на релацији Сомбор – бања Демјен – Сомбор 88.500,00 дин.
89.000,00 дин.
4.
укупно 1-3
148.500,00 дин 155.000,00 дин
У складу са наведеним, заједничка понуда групе понуђача Студио 5 логистик, Сомбор и
„Црвени сигнал“, Сомбор за партију 2 је ОДГОВАРАЈУЋА И ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА, с
обзиром да не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
2. Приликом отварања понуда записнички је констатовано да је понуђач Соларис тоурс доо,
Оџаци за партију 2 код доказивања услова у погледу техничког капацитета доставио потврду о
техничкој исправности возила за возило регистарских ознака ZR075ĆX , уместо за возило
регистарских ознака SO142NP. Током стручне оцене понуда, увидом у податке са очитане
саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака SO142NP и потврде о техничкој исправности
возила регистарских ознака ZR075ĆX, констатовано је да је у питању исто возило, са истим бројем
шасије, типом марке и моделом. Комисија констатује да је понуђач доказао да испуњава
постављени услов, јер је доказао да располаже наведеним возилом у смислу испуњености услова
техничког капацитета.
Понуђач СОЛАРИС ТОУРС ДОО, ОЏАЦИ је доказао да испуњава обавезне услове и додатне
услове за учешће у поступку за партију 2 и понудио је цену:
р.бр.
услуга
цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом
1.
1 вожња на релацији Сомбор – Нови Сад – Сомбор
25.000,00 дин.
27.500,00 дин.
2.
1 вожња на релацији Сомбор – Београд – Сомбор
40.000,00 дин.
44.000,00 дин.
3.
1 вожња на релацији Сомбор – бања Демјен – Сомбор 89.000,00 дин.
97.900,00 дин.
4.
укупно 1-3
154.000,00 дин 169.400,00 дин
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У складу са наведеним, понуда Соларис тоурс доо, Оџаци за партију 2 је ОДГОВАРАЈУЋА
И ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА, с обзиром да не прелази износ процењене вредности јавне набавке

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена из тих понуда:
Наручилац је одбио понуду понуђача Коловић експрес, Сомбор за партију 2, јер исти није
доказао да испуњава додатни услов за учешће у поступку наведен под 7) у Конкурсној
документацији - технички капацитет. У складу са наведеним, констатује се да понуда понуђача
Коловић експрес, Сомбор за партију 2 има битне недостатке, те се стичу услови да се понуда за
партију 2 одбије у складу са чланом 106. Став 1. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је одбио понуду понуђача Оливер Михаљев ПР превоз путника М-Тоурс ЈЛ,
Сонта за партију 1 и за партију 2 јер исти није доказао да испуњава обавезни услов ред. број 5) у
конкурсној документацији за партију 1 и за партију 2 – „ Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. ст.2.
ЗЈН)“ . Именовани понуђач није доказао да испуњава додатни услов за учешће у поступку наведен
под 7) у Конкурсној документацији - технички капацитет за партију 2. У складу са наведеним,
констатује се да понуда понуђача Оливер Михаљев ПР превоз путника М-Тоурс ЈЛ, Сонта за
партију 1 и за партију 2 има битне недостатке, те се стичу услови да се понуда за партију 1 и
понуда за партију 2 одбије у складу са чланом 106. Став 1. Закона о јавним набавкама
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Наручилац није одбио ни једну понуду због неуобичајено ниске цене.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
понуђена цена.

Критеријум за доделу уговора

је најнижа

7. Рангирање одговарајућих и прихватљивих понуда:
ПАРТИЈА 1:
Понуда понуђача Коловић експрес, Сомбор број 06-611/253 од 24.2.2020. г.садржи понуђену цену:
р.бр.
услуга
цена без ПДВ-а
цена са ПДВ-ом
1.
1 вожња групе од 18 путника
7.272,72 динара
8.000,00 динара
2.
1 вожња групе од 24 путника
7.272,72 динара
8.000,00 динара
3.
1 вожња групе од 34 путника
7.272,72 динараа.
8.000,00 динара
4.
укупно 1-3
21.818,16 динара
24.000,00 динара
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а како је само једна понуда одговарајућа и
прихватљива, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности јавне набавке, није се приступило рангирању понуђача
ПАРТИЈА 2:
Заједничка понуда групе понуђача СТУДИО 5 ЛОГИСТИК, СОМБОР и „ЦРВЕНИ
СИГНАЛ“, СОМБОР - дел. број 06-611/278 од 26.02.2020. године садржи понуђену цену:
р.бр. услуга
цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом
1.
1 вожња на релацији Сомбор – Нови Сад – Сомбор
24.000,00 дин.
26.400,00 дин.
2.
1 вожња на релацији Сомбор – Београд – Сомбор
36.000,00 дин.
39.600,00 дин.
3.
1 вожња на релацији Сомбор – бања Демјен – Сомбор 88.500,00 дин.
89.000,00 дин.
4.
укупно 1-3
148.500,00 дин 155.000,00 дин
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Понуда понуђача Соларис тоурс доо, Оџаци дел. број
понуђену цену:
р.бр. услуга
1.
1 вожња на релацији Сомбор – Нови Сад – Сомбор
2.
1 вожња на релацији Сомбор – Београд – Сомбор
3.
1 вожња на релацији Сомбор – бања Демјен – Сомбор
4.
укупно 1-3

06-611/278 од 26.02.2020. г. садржи
цена без ПДВ-а
25.000,00 дин.
40.000,00 дин.
89.000,00 дин.
154.000,00 дин

цена са ПДВ-ом
27.500,00 дин.
44.000,00 дин.
97.900,00 дин.
169.400,00 дин

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, констатује се следеће:
Заједничка понуда понуђача СТУДИО 5 ЛОГИСТИК, СОМБОР и „ЦРВЕНИ СИГНАЛ“,
СОМБОР дел. број 06-611/278 од 26.02.2020. године садржи нижу понуђену цену у односу на
понуду понуђача СОЛАРИС ТОУРС ДОО, ОЏАЦИ дел. број 06-611/283 од 26.02.2020. године.
8. Назив понуђача ком се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз
помоћ подизвођача и назив подизвођача:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и на основу Извештаја о стручној оцени понуда
број ЈН 01/2020 дел.број 06-611/286-1 од 26.02.2020. године Уговор о пружању услуга ванлинијског
превоза ученика Средње медицинске школе „Др Ружица Рип“ у Сомбору додељује се:
ПАРТИЈА 1: понуђачу Коловић експрес, Сомбор, понуда дел. број 06-611/253 од 24.02.2020. г.
ПАРТИЈА 2: заједничка понуда понуђача СТУДИО 5 ЛОГИСТИК, СОМБОР и „ЦРВЕНИ
СИГНАЛ“, СОМБОР дел. број 06-611/278 од 26.02.2020.
Наручилац може, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

Директор школе
_____________________________
Дипл. фармацеут Жужана Фридрих
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