
Прва основна школа краља Петра II Ужице 

Димитрија Туцовића 171, 31000 Ужице 

Дел.број : 02-711 

21.12.2015. год. 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, и извештаја Комисије број: 02-710  од 

22.12.2015. године, Прва основна школа краља Петра II Ужице, Димитрија Туцовића 171, доноси 

 

О Д Л У К У  
о додели уговора  

 
 

Уговор о јавној набавци у отвореном  јавне набавке услуга-извођење настане у природи и 
екскурзија  за потребе Прве основне школе краља Петра II број 4/2015 -поновљени поступак, 
додељује се следећим понуђачима, одвојено по партијама и то: 

 

Партија бр. 2- настава у природи ученика 1. разреда-дестинација Златибор: додељен је  

понуђачу „A-supertours“ Čačak, Hajduk Veljkova 1, са најнижом понуђеном ценом у износу од 

11.066,62 динара по ученику без ПДВ-а; 

 

Партија бр. 4-настава у природи ученика 3.разреда-дестинација - Врујци: додељен је 

понуђачу „A-supertours“ Čačak, Hajduk Veljkova 1, са најнижом понуђеном ценом у износу од 

9.408,30 динара по ученику без ПДВ-а; 

 
Укупна уговорена вредност за све партије из става 1.ове Одлуке,биће утврђена по 

спроведеном поступку изјашњавања од старне родитеља и иста зависи од броја ученика 
корисника агенцијске услуге.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са 
једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су наведене у ставу 1.тачка и 2 и 
4  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 4/2015-поновљени 
поступак. 

Понуда понуђача TAMondo Travel iz Beograda,ул Стевана  Марковића 8,11080 
Земун(Матични број:17563858 и ПИБ: 103426460) за партију број 2  одбија се као 
неприхватљива  јер је неодговарајућа  и понуда понуђача Друштво за туризам и саобраћај 
Nacional Travel д.о.о.“ Valjevo,ул. Војводе Мишића бр.14.Ваљево ( Матични број:21100226 и ПИБ: 

10895665 )  за партију број  4  одбија се као неприхватљива  због битних недостатака  истих 
предвиђених  у члану 106.став1. тачка  1. и  2. Закона о јавним набавкама. 
 

Захтев за заштиту права уложен од стране понуђача на било коју партију из става 1 тачке 
2 и 4. ове Одлуке не задржава даље поступање по осталим партијама на које није уложен такав 
захтев.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је донео одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 4/2015, -поновљени 
поступак у отвореном поступку, предмет набавке је извођење екскурзије и наставе у природи 
ученика Прве основне школе краља Петра II Ужице,  за партију 2 и партију 4  и објавио позив у 
свему као у конкурсној документацији која је објављена на интернет страници наручиоца и на 
Порталу за јавне набавке. 

 



До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је седам понуда.  
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

 

Подаци о јавној набавци 
 
 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: Предмет јавне набавке је извођење 
екскурзије и наставе у природи ученика Прве основне школе краља Петра II Ужице (услуге 
хотела и ресторана). Назив и ознака из општег речника набавки – 63516000 – услуге организације 
путовања. Процењена вредност јавне набавке је 10.000.000,00 динар(без ПДВ-а). Процењена 
вредност партије 1., партије 2. је 1.686.000,00 дин. без ПДВ-а, , партије 4. је 1.381.000,00 дин. Без 
ПДВ-а. Извор финансирања:родитељски динар.  
 

2. Поступак јавне набавке је покренут 04.12.2015.године, уговор о додели биће закључен 
најкасније до 30.12.2015.године, а исти ће бити завршен најкасније до 15.06.2016.године.  
 
Предметна јавна набавка је покренута из разлога што је Годишњим планом рада школе за 
школску 2015/2016.годину предвиђена реализација екскурзија и наставе у природи за ученике 
Прве основне школе краља Петра II Ужице. Процењена вреност предметне јавне набавке 
утврђена је на основу прошлогодишњих параметара, уз одређено очекивано увећање услуга 
туристичких агенција, до чега се дошло испитивањем тржишта. 

 

3. Разлози и околности које оправдавају примену отвореног поступка: -предметна јавна набавка 
је спроведена у отвореном поступку из разлога што је процењена вредност јавне набавке виша од 
вредности утврђене законом за поступка јавне набавке мале вредности, односно виша од 
5.000.000,00 динара. Пошто је набавка услуга из Прилога 2 Закона о јавним 
набавкама(„Сл.гласник РС“ бр. 68/2015), могу да се примене одредбе овог закона којима се 
уређују јавне набавке мале вредности ,без обзира на процењену вредност јавне набавке.  

 

4. У поступку јавне набавке учествовало је 7  понуђача: 
 

    Бр. под      
Датум 

  Час  
 

 

Ред. Бр. 
  којим је   

Назив или шифра понуђача 
    

пријема 

 
 

           
 

   
понуда 

    

пријема понуде 
   

 

            
 

    

заведена 
       

понуде 
 

 

             
 

               
 

  1.  02-695   BALKANIK 16.12.2015   9,40  
 

          
 

          
 

  2.   02-696   TA MONDO TRAVEL  16.12.2015     9,45  
 

  3.   02-697   TA „MATOVIĆ“,ČAČAK  16.12.2015    12,10  
 

 4.  02-700   

GRAND TOURS DOO NOVI 

SAD 17.12.2015.  
10,20 
10,21  

 

    02- 701        
 

          5.    02-702   A-SUPER TURS ,ČAČAK  17.12.2015   10.22  
 

          6.    02-703   

NACIONAL TRAVEL DOO 

VALJEVO  17.12.2015   10,23  
 

         7.  02-704   
AMIGO TRAVEL DOO, 
UŽICE 17.12.2015  11,45  

 

            
 

          
 



 

 

5. Понуде које су неприхватљиве, разлози за њихово одбацивање и понуђена цена тих понуда: 

 

 
Понуде за партију бр.2-дестинација Златибор,понуда дата од понуђача  TAMondo Travel iz 
Beograda,ул Стевана  Марковића 8,11080 Земун (Матични број:17563858 и ПИБ: 103426460) – 
10.000,00 динара   је неприхватљива  јер понуда  не испуњава све услове из техничке 
спецификације  па је из тог разлога  неодговарајућа. Капацитет  места које је понуђач понудио  је 
150, а  наручилац је Конкурсном документацијом  тражио 156 места. 
 
Понуде за партију 4.-дестинација Врујци, понуда дата од понуђача Друштво за туризам и 
саобраћај Nacional Travel д.о.о.“ Valjevo,ул. Војводе Мишића бр.14.Ваљево ( Матични број:21100226 и 

ПИБ: 10895665 ) – 9.158.,00 динара  је неприхватљива  због битних недостатака исте. Наиме,битни 
недостаци се огледају у томе што: 
1.Понуђач није доставио доказ да испуњава обавезни услов предвиђен Конкурсном 
документацијом , поглавље:  IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упуство како се доказује испуњеност тих услова, страна 7. и 9. јер  није  доставио  
важећу лиценцу  за организовање туристичких путовања издату од надлежог 
органа.Наиме,понуђач је у Конкурсној документацији доставио решење  о обнављању лиценце за 
друго правно лице које има други Матичи број и други ПИБ, односно за Друштву за туризам , 
саобраћај, трговину и угоститељство „Nacional“ д.о.о.  Ваљево, (Матични број:06330185, ПИБ: 101496005) 
са седиштем у Ваљеву,ул. Војводе Мишића  бр.23. 
 2.Понуђач не испуњава    додатни услов  тражен Конкурсном документацијом ,Поглавље    IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упуство како се доказује 
испуњеност тих услова, страна 7,  д а у моменту подношења понуде има искуства  у реализацији 
настава у природи и екскурзија у предшколским установама и основним школама у претходне 
две школске године -референце.  Увидом у податке  АПР-а понуђач је као правно лице са овим 
матичним бројем :21100226 и ПИБ-ом : 10895665  основан 22.04.2015.године. Референтна листа  коју је 
понуђач доставио у својој конкурсној докуметацији садржи податке о изведеним екскурзијама и наставама 
у природи у периоду  када није ни постојао па  је очито да је референтна листа достављена са подацима 
који се односе на  друго  правно лице, на „Nacional“ д.о.о.  Ваљево.Чак и да се део података  
од његовог оснивања  односи на понуђача , исти  није испунио  додатни услов јер нема податке за 
школску 2013/14.годину и за део шк.20104/15.године. 
 
            
6. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

7. Одговарајуће и прихватљиве понуде су: 

Партија бр. 2: 
 

 Понуђена цена без ПДВ-а: 

-A-superturs“ Čačak 11.066,62 дин. 

-Grand Tours  doo Novi Sad       11.315,34 дин. 

 

Партија бр. 4: 

 

-A-superturs“ Čačak                           9.408,30 дин. 

-„Matović“ Čačak 9.491,00 дин. 

-„Balkanik“ Valjevo 9.929,20 дин. 

- Аmigo travel doo, Užice  9.999,00 дин.



 
8. Комисија за јавне набавке је у свом извештају о стручној оцени понуда, констатовала да су 
најповољније понуде следеће: 

 
Партија бр. 2- настава у природи ученика 1. разреда-дестинација Златибор- „A-supertours“  
Čačak 
Партија бр. 4-настава у природи ученика 3.разреда-дестинација -Врујци : „A-supertours“  
Čačak 

 
На основу свега наведеног, одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавне 
набавке за доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за 
заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 

 

Директор 
 
 

Никола Бацетић ,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


