
Прва основна школа краља Петра II 

Димитрија Туцовића 171, 

31000Ужице  

Дел.број : 02-638/2 

17.11.2015 год. 
 

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

124/12 и 68/5) , и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда  број: 02-637 од 17.11.2015. 
године, Прва основна школа краља Петра II Ужице, Димитрија Туцовића 171, доноси  
 

 

О Д Л У К У  
о   обустави поступка ЈН бр.4/2015-партија бр. 2. и партија бр.4 

 
 

 1.Обуставља се поступак ЈН бр.4/2015-партија бр.2-настава у природи 

за ученике 1.разреда-дестинација:Златибор јер нису испуњени услови за 

доделу уговора (наручилац није прибавио ни једну прихватљиву понуду). 

 2.Обуставља се поступак ЈН бр.4/2015-партија бр.4-настава у природи 

за ученике 3.разреда-дестинација:Врујци јер нису испуњени услови за доделу 

уговора (наручилац није прибавио ни једну прихватљиву понуду). 

 3.Није било трошкова припремања понуде  из члана 88.став 3. Закона 

наведеног у преамбули. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је у отвореном поступку ЈН  бр 4/2015 . -партија бр.2-

настава у природи за ученике 1.разреда-дестинација:Златибор,прибавио  2 

понуде:1.“Спорт Трим Травел“ из Београда и 2.“Национал“ из Ваљева . 
 Понуде за партију 2.-дестинација: Златибор , понуда дата од понуђача 
Агенција Nacional“ Valjevo – 10.750,00 динара није разматрана јер је понуђен гратис 
који не одговара конкурсној документацији ( на 20 плативих ученика један ученик 
гратис, по одељењу један близанац гратис,а тражен је један гратис по одељењу и 1 гратис 
за близанце).Та понуда је неодговарајућа и из разлога јер  у потврди о предрезервацији  
објекта стоји  да би  настава у природи  за ученике првог разреда била организована у два 
термина  ( са капацитетом од по 60 лежајева), што понуђач није тражио и што није 
одговарајуће према Упуству Министарства просвете за реализиацију екскурзије и наставе 
у природи у основној школи,који се за исти разред изводе по правилу истовремено. 
Понуда Агенције Sport trim travel ,Beograd-11.590,00  није разматрана јер у потврди 
предрезервације стоји да је капацитет објекта 110 лежајева по смени,а школа је тражила смештај за 
155 ученика .Такође, према Конкурсној документацији    сви ученици морају бити смештени у 
једном објекту,а понуђач је понудио два објекта.Тако да ниједна понуда није одговарајућа и 
прихватљива.Мишљење Комисије је да је разлог подношења таквих понуда  тај што је велики број 
школа предвидео наставу у природи у том периоду у истом  месту и да су смештајни капацитети 
расположивих објеката  недовољни. 



 
  
     

 

 Наручилац је у отвореном поступку ЈН  бр 4/2015 . -партија бр.4-

настава у природи за ученике 3.разреда-дестинација:Врујци,прибавио  3 

понуде:1. ТА“Матовић“ из Чачка, 2.“Национал“ из Ваљева и 3. „Амиго 

травел“ из Ужица. 
 Понуде за партију 4.-дестинација Врујци, понуда дата од понуђача Агенција 
Nacional“ Valjevo - 9.958,00 динара није разматрана јер је понуђен гратис који не 
одговара конкурсној документацији ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, по 
одељењу један близанац гратис,  
а  тражен  је  један  гратис  ученик  по  одељењу  и 1 гратис   за близанце) .  Та  понуда  је 

неодговарајућа   и   из   разлога   што   је   понуђен неодговарајући   термин:   26.03.2016.- 
02.04.2016.године,а  конкурсном  документацијом је тражен:мај или  прва половина  јуна  
2016.године. Понуђач ТА“Матовић“ из Чачка (-9641,00 динара) је понудио март 
2016.године(17-24.03.2016.год.) за извођење ове наставе у природи тако да његова понуда 
није одговарајућа као и понуда агенција „Амиго травел“ из Ужица која  је понудила 
крај марта или почетак априла 2016.године. Понуда Amigo travel“ Užice-10,250,00 

динара није разматрана и из разлога јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, а тражен је један гратис 
ученик по одељењу).Тако да ниједна понуда није одговарајућа и прихватљива.Мишљење 
Комисије је да је разлог подношења таквих понуда тај што је велики број школа 
предвидео наставу у природи у том периоду у истом месту, тј. Врујцима и што постоји 
само један хотел у Врујцима са ограниченим капацитетом. 

 
Поука о правном леку:Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за 
заштиту права  у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу    јавних набавки. 
. 

 

 

 

        ДИРЕКТОР ШКОЛЕ, 

          Никола Бацетић, с.р. 
 


