
МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ 

Београд,Кнез Михаилова 36 
Број: 177/4 

датум: 15. 5. 2020. год 
 

На основу чл. 109 ст. 2  Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС  бр.14/15 и 68/15)  и чл. 23 

Статута Математичког института САНУ директор МИ САНУ,  доноси  
 

         ОДЛУКУ   

           о обустави поступка 
 

1-Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности услуге посредовања при куповини 
авиокарата и других путних карата и резервацији  хотелског cмештаја  у земљи   и иностранству за 

службена путовања бр. ЈНМВ У 01/2020 

2-Поступак јавне набавке се обуставља из разлога предвиђених чл.109 ст.2 ЗЈН. 
3-Одлуку о обустави поступка објавити на порталу јавних набавки и интернет страници 

Математичког института  САНУ у року од 3 дана од дана доношења исте. 
 

     Образложење 
 

Наручилац  Математички институт САНУ донео је дана 04.03.2020 год. одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности услуге посредовања при куповини авиокарата и других 
путних карата и резервацији  хотелског cмештаја  у земљи и иностранству за службена путовања 

бр. ЈНМВ У 01/2020 , заведену под бр.177/1. Назив и ознака из општег речника набавки : 55110000 
услуге хотела,   60400000 -   услуге авио-превоза,  63510000-услуге путничких агенција. 

Процењена вредност јавне набавке 4.900.000 динара без пдв/а 

Наручилац је јавни позив за доставу понуда и конкурсну документацију за јавну набавку  објавио  на  
Порталу јавних набавки дана 06.03.2020 год као и на својој интернет страници.  

Рок за подношење  понуда био je 16.03.2020 год. до 13.00 час 
Одлуком о проглашењу ванредног стања (Сл.гасник РС бр.29/2020 од 15.03.2020 год.) на 

територији Републике Србије проглашено је ванредно стање због заразне болести COVID-19 , а у 
циљу сузбијања могућности ширења заразе,која је имала за циљ ограничавање кретање људи 

,заштиту људи одређене старосне доби као и друга ограничења (социјално дистанцирање,смањена 

комуникација између људи и др. мере).   
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања  као и на основу  порепорука и одлуке САНУ 

да се сви огранци САНУ затворе и обуставе све активности до 01.06.2020 год.,Математички 
институт САНУ је одмах спровео ове мере у циљу заштите запослених и обуставио  све  активности 

на Институту до наведеног датума. Због тога наручилац није био у могућности  да обезбеди пријем 

понуда ни јавно отварање понуда на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. 
Имајући у виду предње, поступак јавне набавке се обуставља из разлога утврђеног чл. 109. став 2. 

ЗЈН, јер нису испуњени услови за доделу уговора будући да постоје објективни и доказиви разлози 
који онемогућавају да се започети поступак оконча, а који се нису могли предвидети у време 

покретања поступка. 

На основу изложеног Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о 
обустави поступка. Дирeктoр нaручиoцa прихвaтиo je прeдлoг Кoмисиje зa jaвну нaбaвку o 

обустави поступка, тe je нa oснoву зaкoнскoг oвлaшћeњa дoнeo oдлуку o обустави поступка за 
јавну набавку као у диспозитиву ове одлуке.  

 
 

 

 
 



ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права уз истовремено 
достављање копије Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од 

5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки  
 

 

ДИРЕКТОР МИ САНУ   

 
др. Зоран Огњановић                                        

       
 

        
 

 


