
Одлука о обустави поступка јавне набавке 

 

 

 

На основу члана 109. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/2012), 

_____________ (назив органа који доноси решење) доноси 

 

 

 

Одлуку о обустави поступка јавне набавке ____________ (врста поступка), 

_________ (добара/радова/услуга) ________________ (предмет), редни број ________ 

(навести редни број набавке за текућу годину) 

 

 

 

I Обуставља се поступак јавне набавке __________ (врста поступка) __________ 

(добара/радова/услуга) ____________ (предмет), редни број __________ (навести 

редни број набавке за текућу годину). 

 

II Надокнађују се трошкови израде узорка/модела, израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца, у износу од __________ динара и трошкови прибављања 

средства обезбеђења у износу од __________ динара, понуђачу 

______________________ (пословно име и седиште понуђача). 

Алтернатива: Не надокнађују се трошкови израде узорка/модела у износу од 

__________ динара нити трошкови прибављања средства обезбеђења у износу од 

__________ динара, понуђачу ________________ (пословно име и седиште понуђача) 

 

III Обавештење о обустави поступка јавне набавке, објављује се на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Позивом за подношење понуда број ______ од ________. године и конкурсном 

документацијом објављеном дана ________. године на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца, наручилац је покренуо поступак јавне набавке ________ 

(врста поступка) за набавку ______ (добара/услуга/радова) ________________ 

(предмет). 

Поступак јавне набавке је обустављен у фази ____________________ (фаза поступка у 

којој је дошло до обуставе). 

Поступак се обуставља из разлога 

_______________________________________________ (разлози обуставе, на пример, 

није обезбеђена ниједна прихватљива понуда). 

С обзиром на то да је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац ће надокнадити трошкове из става II Одлуке, чију је накнаду понуђач 



тражио у својој понуди, а који обухватају 

__________________________________________________ (навести трошкове израде 

узорка/модела који су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 

трошкове прибављања средства обезбеђења). 

 

Алтернатива 1: С обзиром на то да је поступак обустављен из разлога који нису на 

страни наручиоца, наручилац неће надокнадити трошкове из става II Одлуке, чију је 

накнаду понуђач тражио у својој понуди, а који обухватају 

______________________________ (навести трошкове израде узорка/модела који су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, трошкове прибављања 

средства обезбеђења). 

Алтернатива 2: Иако је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац неће надокнадити трошкове из става II Одлуке, чију је накнаду понуђач 

тражио у својој понуди, а који обухватају ______________________________ (навести 

трошкове израде узорка/модела који нису израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца, трошкове прибављања средства обезбеђења). 

Алтернатива 3: Иако је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац неће надокнадити трошкове из става II Одлуке, чију накнаду понуђач није 

тражио у својој понуди, а који обухватају ______________________________ (навести 

трошкове израде узорка/модела који су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца; трошкове прибављања средства обезбеђења).  

 

  

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од 10 дана од дана њеног пријема (5 дана ако је 

поступак јавне набавке мале вредности). 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

  

  

  

  

  

  

 

 

Наручилац 

_________________ 

  

  

Доставити: 

– 

– 

– свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке 


