
Прва основна школа краља Петра  II Ужице 

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“, 

бр.124/2012 и 68/2015), јавна установа Прва основна школа краља Петра  II  31000 Ужице,Улица 

Димитрија Туцовића 171, објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

У поступку за јавну набавку услуга за извођење излета  за ученике Прве основне школе краља Петра  II 

Ужице, назив из општег речника набавке:  92000000-услуге  у  областима рекреације,културе и спорта 
;63516000 услуге организације путовања, 55000000-услуге хотела и ресторана, поступак јавне набавке 

број  3/2019 –поступак   није обликован  по партијама,  наручилац је донео одлуку о додели уговора број 

02-187/4 од  26.03.2019. године на основу које је  закључен уговор о јавној набавци. 

 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 49.089,73  динара без ПДВ односно 51.110,00 динара 

са ПДВ-ом 

- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  2.583,67 динара динара без ПДВ односно 

2.690,00 динара по ученику  а највиша понуђена цена износи 2.583,67 динара без ПДВ-а односно 

2.690,00 динара са ПДВ-ом по ученику. 

- Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  2.583,67 динара  без ПДВ-а односно 

2.583,67 динара динара са ПДВ-ом по ученику а најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде 

износи  2.583,67 динара динара без ПДВ односно 2.583,67 динара по ученику што за укупан број 

ученика за које ће се реализавати излет износи 49.089,73  динара динара без ПДВ односно 

51.110,00 динара са ПДВ-ом. 

Наручилац је у овом поступку примио  укупно 1  понуду. 

 

Уговор  се реализује без учешћа подизвођача. 

 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора  дана 18.03.2019. године  . 

 

Уговор о јавној набавци је закључен са наручиоцем  26.03.2019. године 

 

Уговор важи до 13. јуна 2019.године. 

 

ТА „А- супертурс“ доо Чачак , Улица  Хајдук Вељкова 1, ПИБ 107428794, матични број  20800585, 

телефон 032/5150570; 

 

Укупна уговорена цена се може мењати наниже или навише у зависности од коначног броја ученика 

који буду учествовали у реализацији излета и у случају нереализовања дела садржаја из Програма 

путовања. 


