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На основу чл. 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга који се односи на 

„Здравствени прегледи запослених“, ОРН 85100000, I бр 404-33/20 од 

10.03.2020. по Позиву бр 404-33/20,  доносим 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о обустави поступка јавне набавке 

  

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности услуга који се 

односи на „Здравствени прегледи запослених“, I бр 404-33/20 јер је дана 

15.03.2020. проглашено ванредно стање на територији Републике Србије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-33/20 од 

10.03.2020. покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга који се 

односи на „Здравствене прегледе запослених“, ОРН 85100000, (у даљем тексту: 

предметна јавна набавка), коју спроводи Службеник за јавне набавке.  

         Процењена вредност јавне набавке је до 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

         Дана 10.03.2020. Позив за достављање понуда под бр. 404-33/20 је 

постављен на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац. У наведеном 

позиву утврђен је критеријум за закључење оквирног споразума и то најнижа 

понуђена цена. Отварање понуда је заказано за 18.03.2020. у 12.00 часова. 

          Дана 15.03.2020. председник Републике Србије је због ситуације са корона 

вирусом донео одлуку о проглашењу ванредног стања на територији целе 

Републике Србије. 

          Дана 17.03.2020. од стране Градксе управе града Београда, Секретаријат за 

финасније, Сектор за буџет је стигао допис I-03 бр 4-37-1/20 о спровођењу 

хитних мера због настале ситуације којим се обустављају све радње везане за 

започете поступке јавних набавки. 

 

На основу свега наведеденог доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

         Одлуку доставити: Службенику за јавне набавке, Одељењу за финансије, 

привреду, друштвене делатности и планирање, Одсеку за јавне набавке и архиви 

општине Вождовац и објавити на Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац. 
 

           Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

                                      I Број: 404-33/20-3    од  17.03.2020. 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                       Александар Савић 


