
Прва основна школа краља Петра II 

Димитрија Туцовића 171, 

31000Ужице  

Дел.број : 02-726/2 

30.10.2018. године 

 
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: 02-724  од 30.10.2018. 
године, Прва основна школа краља Петра II Ужице, Димитрија Туцовића 171, доноси  

О Д Л У К У  
о   обустави поступка ЈН услуга  бр.3/2018-  извођење наставе у природи , екскурзија  и 

излета  за Партију 6  
 
 1.Обуставља се  делимично поступак ЈН  услуга  бр.3/2018-партија бр.6- извођење 

наставе у природи, екскурзија и излета и то за Партију 6- Услуге извођења дводневне  

екскурзије за ученике петог разреда –дестинација: Ужице- Кадињача,-Соко град- Тршић-

Бања Ковиљача-Ваљево-Бранковина-Бања Врујци-Дивчибаре-Јежевица-Ужице 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  

Поступак јавне набавке је делимично обустављен у фази након истека рока за 

подношење понуда а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде и то за Партију 

6- Услуге извођења дводневне  екскурзије за ученике петог разреда –дестинација: Ужице- 

Кадињача,-Соко град- Тршић-Бања Ковиљача-Ваљево-Бранковина-Бања Врујци-

Дивчибаре-Јежевица-Ужице. 

Предмет јавне набавке је набавка услуга бр.3/2018-извођење наставе у природи 

,екскурзија и излета , ОРН 92000000 –услуге  у областима рекреације, културе и 
спорта; 5500000-услуге хотела и ресторана; организација путовања 63516000 –Партија 

6 - Услуге извођења дводневне  екскурзије за ученике петог разреда –дестинација: Ужице- 

Кадињача,-Соко град- Тршић-Бања Ковиљача-Ваљево-Бранковина-Бања Врујци-

Дивчибаре-Јежевица-Ужице. 

Процењена вредност јавне набавке Партија 6 –559.321,00 динара без ПДВ-а 

Поступак се обуставља зато што није достављена ниједна понуда за Партију 6. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступку јавних набавки. 

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року 

од 3 дана од дана доношења 

        

       

        ДИРЕКТОР ШКОЛЕ, 

          Никола Бацетић, с.р. 


