
Основна школа 
''Радоје Домановић'' 
Број 695 
21.10.2019.год. 
Параћин 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и извештаја о стучној оцени за јавну набавку услуге извођења наставе у 
природи и екскурзија за ученике ОШ ''Радоје Домановић'' из Параћина за школску 
2019/2020.годину, директор ОШ ''Радоје Домановић'' из Параћина доноси 
 

О Д Л У К У 
o додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуда извођења наставе у 

природи и екскурзија, ЈН врој 5/2019 
 
 
 

 Додељује се уговор о јавној набавци за извођење наставе у природи и екскурзија, ЈН 
5/2019: 

1. Партија 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике првог разреда, 
понуђачу Сим пром ДОО  ''Сим турс'' из Бора, ул. Р.Ј. Чоче бр.1, са најнижом 
понуђеном ценом од 1.550,00 динара без ПДВ-а, односно 1.860,00 динара  са ПДВ-
ом по ученику. 

2. Партија 2 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике другог разреда, 
понуђачу ДОО ''Пера турс'' из Зајечара, ул. Милоша Великог бр. 3, са најнижом 
понуђеном ценом од 1.295,00 динара без ПДВ-а, односно 1.554,00 са ПДВ-ом по 
ученику. 

3. Партија 3 – услуге извођења наставе у природи  за ученике трећег  разреда, 
понуђачу ДОО ''Пера турс'' из Зајечара, ул. Милоша Великог бр. 3, са најнижом 
понуђеном ценом од 10.330,00 динара без ПДВ-а, односно 12.396,00 са ПДВ-ом по 
ученику. 

4. Партија 4 – услуге извођења наставе у природи  за ученике четвртог  разреда, 
понуђачу ДОО ''Пера турс'' из Зајечара, ул. Милоша Великог бр. 3, са најнижом 
понуђеном ценом од 9.315,00 динара без ПДВ-а, односно 11.178,00 са ПДВ-ом по 
ученику. 

5. Партија 5 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике петог разреда, 
понуђачу ДОО ''Пера турс'' из Зајечара, ул. Милоша Великог бр. 3, са најнижом 
понуђеном ценом од 2.200,00 динара без ПДВ-а, односно 2.640,00 са ПДВ-ом по 
ученику. 

6. Партија 6 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда, 
понуђачу ДОО ''Пера турс'' из Зајечара, ул. Милоша Великог бр. 3, са најнижом 
понуђеном ценом од 2.340,00 динара без ПДВ-а, односно 2.808,00 са ПДВ-ом по 
ученику. 

7. Партија 7 – услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда, 
понуђачу ДОО ''Пера турс'' из Зајечара, ул. Милоша Великог бр. 3, са најнижом 
понуђеном ценом од 6.400,00 динара без ПДВ-а, односно 7.680,00 са ПДВ-ом по 
ученику. 

8. Партија 8 – услуге извођења тродневне екскурзије за ученике осмог разреда, 
понуђачу ДОО ''Пера турс'' из Зајечара, ул. Милоша Великог бр. 3, са најнижом 



понуђеном ценом од 10.450,00 динара без ПДВ-а, односно 12.540,00 са ПДВ-ом по 
ученику. 

9. Партија 9 – услуге извођења једнодневног излета ученика од  V-VIII разреда који 
похађају верску наставу, понуђачу ДОО ''Пера турс'' из Зајечара, ул. Милоша 
Великог бр. 3, са најнижом понуђеном ценом од 1.475,00 динара без ПДВ-а, 
односно 1.770,00 са ПДВ-ом по ученику. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор са 
понуђачем за поједину партију или за све партије наведене у ставу 1 тачка 1-9 ове Одлуке,  из 
разлога предвиђених у Правилнику о организацији и остваривању наставе у природи и 
екскурзије у основној школи  (Службени гласник РС“, бр. 30/2019). 

Понуда понуђача ''Европа турс'' ДОО из Параћина, ул. Николе Пашића бб и понуда ''Алта 
мареа '' ДОО Београд, ул. Булевар Михајла Пупина 10А, локал 14 достављене у поступку јавне 
набавке мале вредности услуга извођења наставе у природи и екскурзија, ЈН број 5/2019 се 
сагласно члану 107 став 1 Закона о јавним набавкама одбијају као неприхватљиве због битних 
недостатака истих предвиђених у члану 106 став 1 тачка 3 Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права уложен од стране понуђача на било коју партију из става 1 
тачке 1-9 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 

 

Одлуком број 656 од 04.10.2019.године, наручилац ОШ ''Раоје Домановић'' из Параћина 
покренула је поступак јавне набавке услуга за извођење наставе у природи и екскурзија за 
шк.2019/2020.годину, ОРН 63510000 – услуге путничких агенција и сличне услуге, врста 
поступка – јавна набавка мале вредности , ЈН број 5/2019 обликована у 9 партија. 

Јавна набавка спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности по позиву 
упућеном понуђачима који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 
07.10.20149.године и ина интернет страници наручиоца www.radoje.net.  

Поступак отварања вођен је у просторијама наручиоца дана 15.10.2019.године. 
У року предвиђеним конкурсном документацијом за достављање понуда, да дана 

15.10.2,19.године до 18,00 часова стигле су 4 понуде. 
Комисија за јавне набавке је после отварања спровела стручно оцењивање понуда и о томе 
саставила извештај и констатовала следеће: 
1. Предмет јавне набавке: извођење наставе у природи и екскурзија за школску 
2019/2020.годину, ОРН 63510000 – услуге путничких агенција и сличне услуге. 

Јавна набавка је обликована у 9 партија и то: 
- Партија 1: Једнодневна екскурзија за ученике првог разреда 
- Партија 2: Једнодневна екскурзија за ученике другог разреда 
- Партија 3: Настава у природи за ученике трећег разреда 
- Партија 4: Настава у природи за ученике четвртог разреда 
- Партија 5: Једнодневна екскурзија за ученике петог разреда 
- Партија 6: Једнодневна екскурзија за ученике шестог разреда 
- Партија 7: Дводневна екскурзија за ученике седмог разреда 
- Партија 8: Тродневна екскурзија за ученике осмог разреда 
- Партија 9: Једнодневни излет ученика од 1-8. Разреда који похађају верску наставу. 
 

2. Процењена вредност јавне набавке – 3.333.334,00 динара без ПДВ-а. 
Процењена вредност по партијама: 
Партија 1 – 134.442,00 динара 

http://www.radoje.net.


Партија 2 - 93.892,00 динара 
Партија 3 – 700.000,00 динара 
Партија 4 – 650.000,00 динара 
Партија 5 – 235.000,00 динара 
Партија 6 – 250.000,00 динара 
Партија 7 – 420.000,00 динара 
Партија 8 – 750.000,00 динара 
Партија 9 – 100.000,00 динара 

3. Основни подаци о понуђачима 
У поступку је учествовало пет понуђача и то: 

Р.бр. Назив понуђача Дел.број  Датум и време 
пријема 

Партије за које 
конкурише 

1. ТА ''Спорт трим травел'' Београд 672 14.10.2019. 3 
2. ''Европа турс'' ДОО Параћин 677 15.10.2019. 14,43 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
3. ''Алта мареа '' ДОО Београд 678 15.10.2019. 17,07 1,2,3,4,5,6,7,9 
4. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 15.10.2019. 17,47 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
5. Сим пром ДОО ''Сим турс'' Бор 680 15.10.2019. 17,50 1,2,5,6,7 
 
4. Подаци о одбијеним понудама 

1. Понуда понуђача ''Европа турс'' ДОО Параћин, заведена код наручиоца под бројем 677, 
дана 15.10.2019.године се одбија као неприхватљива  због битних недостатака исте – чл.106. 
став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења за авансну уплату за сваку партију за 
коју конкурише, иако је на страни 45 конкурсне документације (поглавље VII Упутство 
понуђачима како да сачине понуду, тачка 11.) било наведено: 
''Понуђач је дужан да уз понуду за учешће у предметној јавној набавци  као средство 
обезбеђења за повраћај  унапред уплаћених средстава  наручиоцу за сваку партију за коју 
конкурише достави: Бланко сопствену меницу...'' 

Понуђач је доставио менично овлашћење наводећи да се односи за партије 1-9, као и 
захтев за регистрацију менице у коме је наведен број менице за чију је регистрација тражена. 

Понуђене цене овог понуђача: 
- За партију 1:  1.575,00 динара без ПДВ-а, 1.890,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 2:  1.282,50 динара без ПДВ-а, 1.539,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 3:  11.291,67 динара без ПДВ-а, 13.550,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 4:  9.083,33 динара без ПДВ-а, 10.900,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 5:  2.206,67 динара без ПДВ-а, 2.648,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 6:  2.365,83 динара без ПДВ-а, 2.839,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 7:  6.075,00 динара без ПДВ-а, 7.290,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 8:  11.040,83 динара без ПДВ-а, 13.249,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 9:  1.165,00 динара без ПДВ-а, 1.398,00 динара  са ПДВ-ом 

 
2. Понуда понуђача ''Алта мареа '' ДОО Београд, заведена код наручиоца под бројем 678, 

дана 15.10.2019.године се одбија као неприхватљива  због битних недостатака исте – чл.106. 
став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења за авансну уплату за сваку партију за 
коју конкурише, иако је на страни 45 конкурсне документације (поглавље VII Упутство 
понуђачима како да сачине понуду, тачка 11.) било наведено: 
''Понуђач је дужан да уз понуду за учешће у предметној јавној набавци  као средство 
обезбеђења за повраћај  унапред уплаћених средстава  наручиоцу за сваку партију за коју 
конкурише достави: Бланко сопствену меницу...'' 

Понуђач је доставио само менично овлашћење, непопуњено а потписано и печатирано . 



Понуђене цене овог понуђача: 
- За партију 1:  1.442,00 динара без ПДВ-а, 1.730,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 2:  1.150,00 динара без ПДВ-а, 1.380,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 3:  11.567,00 динара без ПДВ-а, 13.880,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 4:  8.783,00 динара без ПДВ-а, 10.540,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 5:  2.058,00 динара без ПДВ-а, 2.470,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 6:  2.117,00 динара без ПДВ-а, 2.540,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 7:  6.358,00 динара без ПДВ-а, 7.630,00 динара  са ПДВ-ом 
- За партију 9:  1.192,00 динара без ПДВ-а, 1.430,00 динара  са ПДВ-ом 

5. Критеријум за оцењивање понуда 
Критеријум за избор најповољније понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа 

понуђена цена. 
6. Ранг листа понуђача 
 
6.1. Партија 1 - Једнодневна екскурзија за ученике првог разреда 
Комисија је примила 4 понуде од којих су 2 прихватљиве и то: 
Р.бр. Назив понуђача Дел.број 

понуде 
Цена по ученику без 

ПДВ-а 
Цена по ученику са 

ПДВ-ом 
1. Сим пром ДОО ''Сим турс'' 

Бор 
680 1.550,00 1.860,00 

2. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 1.730,00 2.076,00 
 
6.2. Партија 2 - Једнодневна екскурзија за ученике другог разреда 

Комисија је примила 4 понуде од којих су 2 прихватљиве и то: 
Р.бр. Назив понуђача Дел.број 

понуде 
Цена по ученику без 

ПДВ-а 
Цена по ученику са 

ПДВ-ом 
1. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 1.295,00 1.554,00 

2. Сим пром ДОО ''Сим турс'' 
Бор  

680 1.550,00 1.860,00 

 
6.3.  Партија 3 – Настава у природи за ученике трећег разреда 

Комисија је примила 4 понуде од којих су 2 прихватљиве и то: 
Р.бр. Назив понуђача Дел.број 

понуде 
Цена по 

ученику без 
ПДВ-а 

Цена по 
ученику са 

ПДВ-ом 

смештај 

1. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 10.330,00 12.396,00 Вила 
''Кедар'' 

2. ТА ''Спорт трим травел'' 
Београд 

672 10.700,00 12.840,00 Вила 
''Јелена'' 

 

6.4. Партија 4 – Настава у природи за ученике четвртог разреда 
Комисија је примила 3 понуде од којих је 1 прихватљива и то: 

Р.бр. Назив понуђача Дел.број 
понуде 

Цена по 
ученику без 

ПДВ-а 

Цена по 
ученику са 

ПДВ-ом 

смештај 

1. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 9.315,00 11.178,00 ''Бањица'' 
Соко Бања 

 

 

6.5. Партија 5 – Једнодневна екскурзија за ученике петог разреда 



Комисија је примила 4 понуде од којих су 2 прихватљиве и то: 
Р.бр. Назив понуђача Дел.број 

понуде 
Цена по ученику без 

ПДВ-а 
Цена по ученику са 

ПДВ-ом 
1. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 2.200,00 2.640,00 

2. Сим пром ДОО ''Сим турс'' 
Бор  

680 2.241,00 2.690,00 

 
6.6. Партија 6 – Једнодневна екскурзија за ученике шестог разреда 

Комисија је примила 4 понуде од којих су 2 прихватљиве и то: 
Р.бр. Назив понуђача Дел.број 

понуде 
Цена по ученику без 

ПДВ-а 
Цена по ученику са 

ПДВ-ом 
1. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 2.340,00 2.808,00 

2. Сим пром ДОО ''Сим турс'' 
Бор  

680 2.491,00 2.990,00 

 
6.7. Партија 7 – Дводневна екскурзија за ученике седмог разреда 

Комисија је примила 4 понуде од којих су 2 прихватљиве и то: 
Р.бр. Назив понуђача Дел.број 

понуде 
Цена по 

ученику без 
ПДВ-а 

Цена по 
ученику са 

ПДВ-ом 

смештај 

1. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 6.400,00 7.680,00 Хотел 
''Пожега'' 

2. Сим пром ДОО ''Сим турс'' 
Бор  

680 6.708,00 8.050,00 Хотел 
''Пожега'' 

 
6.8. Партија 8 – Тродневна екскурзија за ученике осмог разреда 

Комисија је примила 3 понуде од којих је1 прихватљива и то: 
Р.бр. Назив понуђача Дел.број 

понуде 
Цена по 

ученику без 
ПДВ-а 

Цена по 
ученику са 

ПДВ-ом 

смештај 

1. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 10.450,00 12.540,00 Хотел ''Нови 
Сад'' 

 
6.9. Партија 9 – Једнодневни излет ученика од 1-8. Разреда који похађају верску 

наставуКомисија је примила 3 понуде од којих је1 прихватљива и то: 
Р.бр. Назив понуђача Дел.број 

понуде 
Цена по ученику без 

ПДВ-а 
Цена по ученику са 

ПДВ-ом 
1. ДОО ''Пера турс'' Зајечар 679 1.475,00 1.770,00 

 
7. Понуђачи којима се додељује уговор 

На основу стручне оцене понуда и увида у достављену документацију за доказивање 
испуњености обавезних и додатних услова Комисија је у свом извештају констатовала да су 
најповољније понуде: 

Партија 1 – Сим пром ДОО ''Сим турс'' Бор 
Партија 2 - ДОО ''Пера турс'' Зајечар 
Партија 3 – ДОО ''Пера турс'' Зајечар 
Партија 4 – ДОО ''Пера турс'' Зајечар 
Партија 5 – ДОО ''Пера турс'' Зајечар 
Партија 6 – ДОО ''Пера турс'' Зајечар 
Партија 7 – ДОО ''Пера турс'' Зајечар 
Партија 8 – ДОО ''Пера турс'' Зајечар 



Партија 9 – ДОО ''Пера турс'' Зајечар 
И предложила наручиоцу да се овим понуђачима додели уговор. 
 
 На основу претходно наведеног директор је донео одлуку како гласи у ставу 1. 
диспозитива. 
 

 Поука о правном средству: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 
права у року  пет   дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 
 
 
         Директор 

Александар Јовановић 
 

 
 
 


