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

Дел. број : 02-395 

Дана 22.06.2018.године 
    

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласникРС“ бр. 
124/2012,14/2015  и 68/2015) , члана 73. Правилника о набавкама Првe основнe школe краља 

Петра  II,Ужице и Извештаја Комисије за јавне набавке бр.02-393/2 од 22.06.2018.године, директор 
школе дана 22.06.2018. године доноси 

О Д Л У К У 

о 

обустави поступка ЈНМВ бр. 3/2018 - реконструкција мокрих чворова у згради школе 

 

Обуставља се  поступак јавне набавке  радови - реконструкција мокрих чворова у згради школе , 

редни број  ЈНМВ 3/2018  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Одлуком број 02-356/1 од 08.06.2018.године наручилац Прва основна школа краља Петра  

II,Ужице је донела одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.3/2018 за јавну 

набавку радова-- реконструкција мокрих чворова у згради школе. Позив за достављање понуда је 

објављен на порталу управе за јавне набавке  и интернет страници школе 12.06.2018. године. До 

истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 3 понуде: 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-393/2 од 22.06.2018.године комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке:  реконструкција мокрих чворова у згради школе 

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.1. 

Износ планираних средстава за јавну набавку је 1,666,666,66 дин. 

Процењена вредност јавне набавке је  1,666,666,66 дин. 

 

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

  

Ред. Бр. 
Бр. Под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Датум 

пријема понуде 

Час 

пријема понуде 

1. 02-1188 „Техноплан 014“ Ваљево 22.06. 2018.године 9,15 

2. 02-1189 „Полет д.о.о.“ Ужице 22.06. 2018.године 11,20 

3. 02-1190 „Универзал М 

плус“Севојно 

22.06. 2018.године. 11,34 

 



Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 
Назив/име понуђача чија је 

понуда одбијена 
Разлози одбијања понуде  Понуђена цена 

„Техноплан 014“ Ваљево Понуђена цена у понуди већа од 

процењене вредности  јавне набавке 

2,253,362,59 

„Полет д.о.о.“ Ужице Понуђена цена у понуди већа од 

процењене вредности  јавне набавке 

2,841,086,00 

„Универзал М 

плус“Севојно 

Понуђена цена у понуди већа од 

процењене вредности  јавне набавке 

2,388,465,50 

 

Разлог за обуставу поступка је: У року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве 

понуде. 

 

Образложење:  

      Сва три понуђача су поднела понуде за ЈНМВ 3/12018 - реконструкција мокрих чворова у згради  

школе које су након стручне оцене окарактерисане као неприхватљиве јер понуђене цене прелазе износ 

процењене вредности јавне набавке.       

 

 

Упуство 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 јавне набавке. 

За Наручиоца 

     Директор  

                                                                                                                       Никола Бацетић, с.р. 


