
Република Србија 
Прва основна школа краља Петра  II,Ужице 
Улица : Димитрија Туцовића 171, 31000 Ужиц 

Дел. број :02-94 

Дана 20.02.2017. 
    

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласникРС“ бр. 124/2012 и 68/2015) 
и члана 73. Правилника о набавкама Првe основнe школe краља Петра  II,Ужице 
, директор школе дана 20.02.2017. године доноси 

О Д Л У К У 

о 

обустави поступка ЈН бр. 2/2017  

 

Обуставља се  поступак јавне набавке за  партију бр. 1 услуга извођења излета за ученике 

првог разреда матичне школе и поступак јавне набавке за  партију бр. 2 услуга извођења излета за 

ученике другог разреда матичне школе у поступку  ЈН број 2/2017 услуга извођења излета за 

ученике Првe основнe школe краља Петра  II Ужице . 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Одлуком број 02-69/1 од 07.02.2017.године Прва основна школа краља Петра  II,Ужице 

године наручилац Прва основна школа краља Петра  II,Ужице је покренула поступак јавне набавке 

услуга за извођење излета за ученике првог и другог разреда Школе, која је обликована у 2 

партије. Позив за достављање понуда је објављен на порталу управе за јавне набавке  и сајту 

школе Прва основна школа краља Петра  II,Ужице. године. Рок за подношење понуда је био 

17.02.2017.године и  наручилац  исти није продужавао. Поступак отварања понуда вођен је у 

просторијама наручиоца 17.02.2017.године са почеткому 1230. У свом извештају о стручној оцени 

понуда дел.бр.02- 92 од 17.02.2017 . године комисија је констатовала да  за партију број бр. 1 

услуга извођења излета за ученике првог разреда матичне школе и поступак јавне набавке за  

партију бр. 2 услуга извођења излета за ученике другог разреда матичне школе,(  процењена 

вредност ЈН је 130.000,00дин без ПДВ-а:1.партија:35.000,00дин без ПДВ-а и 2.партија:95.000,00 

00дин без ПДВ-а )ниједан понуђач није доставио понуду. 

Како за партију бр. 1 услуга извођења излета за ученике првог разреда матичне школе и 

поступак јавне набавке за  партију бр. 2 услуга извођења излета за ученике другог разреда 

матичне школе наручилац није добио ни једну понуду, то нису испуњени услови за доделу 

уговора па је и донета Одлука као гласи у диспозитиву. 

Наручилац овом одлуком неће одлучивати о о трошковима припремање понуде јер понуда 

није ни било. 

Поука о правном средству: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права наручиоцу и копију доставити комисији у року од 5 дана од дана објављивања исте на 

порталу управе за јавну набавку 

За Наручиоца 

     Директор  

                                                                                                                       Никола Бацетић, с.р. 


