
Наручилац : Прва основна школа краља Петра  II Ужице 

Ул Димитрија Туцовића 171, 31 ооо Ужице 
ЈН број 3/2019 
Дел.број одлуке: 02-174 
Датум:  18.03.2019. године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ. Гласник број 124/2012, 14/2015 I 68/2015 ) и 
Извештаја о стручној оцени за јавну набавку  услуге извођења излета  за ученике Прве основне школе краља 
Петра  II Ужице дел.број 02- 173  од 18.03.2019. године директор наручиоца доноси  

 

Одлуку о додели уговора  
у поступку јавне набавке за набавку услуга извођења излета   ЈН број 3/2019 

 
Додељује се уговор о јавној набавци за извођење излета   ОРН  92000000-услуге у областима 

рекреације, културе и спорта; 63516000- услуге организације путовања;55000000-услуге хотела и 
ресторана- ЈН  број 3/2019-Услуге извођења излета  за ученике првог разреда матичне школе, у   Мокру 
Гору понуђачу Туристичка агенција  „ А-Супертурс “доо  Чачак  Улица  Хајдук Вељкова 1  са најнижом 
понуђеном ценом од  2.583,67 динара без ПДВ-а, односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  
2.690,00 динара ( са ПДВ ) по ученику.  
  
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор  са понуђачем у ставу 
1. ове Одлуке, из разлога предвиђених у Упуству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној 
школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја а који се односе на потребан број 
ученика , односно писмену сагласност родитеља за реализацију садржаја предвиђених Конкурсном 
документацијом за јавну набавку број 3/2019. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком број 02-133 од 28.02.2019. године, наручилац Прва основна школа краља Петра  II Ужице 
покренула је поступак јавне набавке услуга  за извођење излета  за ученике првог   разреда ОРН  услуге у 
областима рекреације, културе и спорта;63516000- услуге организације путовања 55000000-услуге хотела 
и ресорана  – врста поступка  Јавна набавка бр.3/2019  није  обликована по партијама. 

Јавна набавка спроведена је у поступку  јавне набавке –отворени поступак по позиву упућеном понуђачима 
који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 08.03.2019. године и на интернет страници 
наручиоца www.prvaskola.edu.rs Наручилац у року за подношење понуда  није  мењао конкурсну 
документацију.Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца , који се налазе на адреси 
Ужице, Улица Димитрија Туцовића 171, дана 18.03.2019. године од стране Комисије за јавну набавку   
формиране решењем Директора Школе број 02-133/1  дана 28.02.2019 године . 

У остављеном року из конкурсне документације  за достављање понуда , до дана 18.03.2019. године до 1200 
пристигла   је   1 понуда. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и о томе 
саставила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 02-173 од  18.03.2019. године Комисија за јавне набавке је 
констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке  

Врста предмета јавне набавке : извођење излета  за ученике Прве основне школе краља Петра  II Ужице ОРН  

92000000-услуге у областима рекреације, културе и спорта ; 63516000 услуге организације путовања   и 

55000000-услуге хотела и ресторана 

Јавна набавка није обликована   по партијама : 
 Услуге извођења  излета  за ученике првог разреда матичне школе 



 

Процењена вредност јавне набавке 
 

Укупна процењена вредност јавне набавке из плана  набавки је 58.330,00 без ПДВ. 
 

2. Основни подаци о понуђачима 
 
У поступку је учествовао 1 понуђач и то: 
 

Број 

 

Назив 
понуђача 

aziv i ponuђaчa 

Дел.бр. 
наручиоца 

Датум и час 
пријема 

Дел.бр. 
понуђача 

1. „ А-Супертурс “доо  Чачак   02-2022 15.03.2019 у  11,00 37 

3. Подаци о одбијеним понудама  
3.1. Укупно је поднета 1 понуда.  
3.2. Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Није одбијена ни једна понуда. 

4. Критеријум за оцењивање понуде  

Критеријум за избор најповољније понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена 

5. Ранг листа понуђача  

Услуге извођења  излета  за ученике првог разреда матичне школе у Мокру Гору 

Комисија је примила  1 понуду која је прихватљива  и то: 

Ред. 

број 

Назив 

понуђача 

Дел.бр.по

д којим је 

понуда 

заведена 

код 

наручиоц

а 

Укупна  

цена по 

ученику 

без ПДВ 

Укупна  

цена по 

ученику са 

ПДВ 

Број из 

рефер. 

листе 

Евенту 

ални 

попусти 

и други 

подаци  

из  

понуде 

1. „„ А-Супертурс 

“доо  Чачак   
    02-918 2.583,67 2.690,00   

 
6.  Понуђачи којима се додељује уговор 
 
На основу стручне оцене понуда Комисија констатује да су најповољније понуде: 
 



-за  излет за ученике првог разреда: понуда понуђача Туристичка агенција „„ А-Супертурс “доо  Чачак  , 
заведена код наручиоца под бројем 02-2022. 

На основу претходно наведеног  Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, Директор је 
донео одлуку како гласи у ставу 1 диспозитива. 
      
У складу са  чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити  
на порталу упаве за јавне набавке и на својој интенет страници у року од три дана од дана доношења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  
наручиоцу а копију истовремено доставља републичкој комисији   у року од 5 дана од дана објављивања  
исте на порталу Управе за јавну набавку. 
 

За наручиоца 
            Директор 

 
    Никола Бацетић с.р. 


