
Музичка школа"др Милоје Милојевић" 

Кнеза Милоша 5. 

34000 Крагујевац 

дел.бр. 1740  

датум:25.12.2018.године 

 

Јавна набавка број 1.1.2/2018 

На основу члана 109. Став 2. ЗЈН ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), а 

поводом Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1512 од 

23.11.2018. године у поступку јавне набавкке мале вредности, услед измењених 

околности у вези коришћења постојећег музичког инструмента САКСОФОНА,  
доносим следећу: 

 

О Д Л У К У 

о обустави поступка 

 

Музичка школа „др Милије Милојевић“ из Крагујевца, ул.Кнеза Милоша број 5. 

Обуставља поступак јавне набавке ЗА ПАРТИЈУ  2- ALT SAKSOFON IN ES 

120.000,00 динара ЈЕР ЈЕ ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА ЗА НАБАВКОМ. 

 из Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1512 од 23.11.2018. 

године, која гласи: 

1)Набавка:музички инструменти 

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, по јавном позиву 

објављеном 28.11.2018.године на Потралу јавних набавки, интернет 

адреса:http:/www.portal.ujn.gov.rs/ и http:/www.muzicka-kg.com/. 

2)Број позиције у годишњем плану набавки за 2018.годину 1.1.2. 

3) Процењена вредност: 944.549,00 динара 

Процењена вредност по партијама: 

Партија 1-ПИАНИНО 354.549,00 динара 

Партија 2- ALT SAKSOFON IN ES 120.000,00 динара 

Партија 3- ХАРМОНИКА 380.000,00 динара 

Партија 4.- МИДИ КЛАВИЈАТУРА 30.000,00 динара 

Партија 5.-ДИГИТАЛНИ КЛАВИР ЗА НАСТУПЕ (STAGE PIANO) 60.000,00 динара 

4)Евентуалних одступања од Плана набавки:нема 

5)Разлози за спровођење поступка јавне набавке мале вредности: на основу члана 

39.став1. ЗЈН ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15); 

6)Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

 

Рок за подоношење понуда:06.12.2018.г.до 12:00 часова. 

За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија. 

Јавно отварање понуда обављено је дана;06.12.2018.г.у 12:30 часова у просторијама 

Музичке школе "др Милоје Милојевић". 

Отварању понуда није присуствовао представник понуђача.  

Разлог престанка потребе је у томе што је у Музичкој школи „др Милије 

Милојевић“ из Крагујевца,  оспособљен постојећи инструмента, у процењује се да 

у наредних најмање 6 месеци није потребана набавка  новог инстумента.  

Остале парије из наведене одлуке биће реализоване сагласно одредбама ЗЈН 

("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 



Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од 

дана објављивања Одлуке о обустави поступка,  на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија истовремено доставља 

комисији. 

 

 

Директор 

____________________ 

Светлана Стојилковић 

 

 


