
 

 
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама 
68/15, у даљем тексту: Закон), доноси
 
 
 

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

за партије 1., 2., 3., 4., 5., 6., 

1. Уговор о јавној набавци услуга 
за потребе Основне школе „Старина Новак“
вредности, редни број 1.2.2

 
ПАРТИЈА 1. „Октопод

Ул. Бојанска 7
Матични број: 
ПИБ: 

  

са понудом заведеном под бр. 
 
 
ПАРТИЈА 2. "Адмирал тоурс" доо Београд

Теразије 35
Матични број: 
ПИБ: 

 
са понудом заведеном под бр. 
 
ПАРТИЈА 3. „Октопод

Ул. Бојанска 7
Матични број: 
ПИБ: 

 
са понудом заведеном под бр. 
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Београд, Кнеза Данилова 33-37 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12
, доноси се 

О Д Л У К А 
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

 редни број 1.2.2/2017  
за партије 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. и 12. 

 
услуга - услуге извођења излета, ексукурзија и наставе у природи

потребе Основне школе „Старина Новак“, спроведеној у поступку јавне набавке мале 
2.2/2017, додељује се понуђачу: 

Октопод“ доо, Београд  
Ул. Бојанска 7 
Матични број: 17205196 
ПИБ: 101468904 

бр. 1604 од 13.11.2017.године; 

"Адмирал тоурс" доо Београд  
Теразије 35 
Матични број: 17071009 
ПИБ: 100280092 

бр. 1602 од 13.11.2017. године 

Октопод“ доо, Београд  
Ул. Бојанска 7 
Матични број: 17205196 
ПИБ: 101468904 

бр. 1604 од 13.11.2017.године 

(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 

излета, ексукурзија и наставе у природи 
, спроведеној у поступку јавне набавке мале 
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ПАРТИЈА 4. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  
Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896 

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године 

 
ПАРТИЈА 5. "Адмирал тоурс" доо Београд  

Теразије 35 
Матични број: 17071009 
ПИБ: 100280092 

 
са понудом заведеном под бр. 1602 од 13.11.2017. године 
 
ПАРТИЈА 6. „Октопод“ доо, Београд  

Ул. Бојанска 7 
Матични број: 17205196 
ПИБ: 101468904 

 
са понудом заведеном под бр. 1604 од 13.11.2017.године 
 
ПАРТИЈА 7. „Октопод“ доо, Београд  

Ул. Бојанска 7 
Матични број: 17205196 
ПИБ: 101468904 

 
са понудом заведеном под бр. 1604 од 13.11.2017.године 
 
ПАРТИЈА 8. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  

Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896 

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године 
 
ПАРТИЈА 10. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  

Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896 

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године 
 
ПАРТИЈА 11. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  

Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896 

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године 
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ПАРТИЈА 12. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  
Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896 

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године 

 
2. Уговором са изабраним понуђачима из става 1. ове одлуке утврдиће се услови извршења 

предметних услуга у свему према понуди, и то: 
 

- за партију 1 – укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.754,00 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 

- за партију 2 – укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.915,00 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 

- за партију 3 – укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.858,00 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 

- за партију 4 – укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.915,00 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 

- за партију 5 – укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.870,83 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 

- за партију 6 – укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.866,00 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 

- за партију 7 – укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 4.912,00 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 

- за партију 8 – укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 6.540,00 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 

- за партију 10 - укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 16.650,00 динара; 
рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 

- за партију 11 - укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 16.650,00 динара; 
рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи).  

- за партију 12 - укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 16.650,00 динара; 
рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи).  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
Наручилац је дана  20.10.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности за набавку услуга - услуге извођења излета, ексукурзија и наставе у природи у 
школској 2017/18. години,  редни број набавке 1.2.2/2017. 
 
Решењем  број  1475/2  од 20.10.2017. године, именована је Комисија за јавну набавку у 
саставу: 
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- Миодраг Погачар, службеник за јавне набавке, 
- Оливера Гавриловић и 
- Драгана Бабић. 

    
Комисија има задатак да изради конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене 
и допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са 
припремањем понуда или пријава, отвори, прегледа, оцени и рангира понуде, сачини писани 
извештај о стручној оцени понуда, припреми предлог одлуке о додели уговора, а ако се 
поступак обустави да припреми предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, одлучи 
поводом поднетог захтева за заштиту права и предузима друге радње у поступку. 
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација у предметној јавној набавци 
објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 03.11.2017. 
године. 
 
До истека рока за подношење понуда 13.11.2017. године до 12 часова на адресу наручиоца 
благовремено је пристигло 6 (шест) понуда следећих понуђача: 
 

Редни 
број 

назив или шифра понуђача 
број под којим 

је 
понуда заведена 

1. "Балканик" експорт-импорт доо Ваљево, 
1595 од 

13.11.2017. 

2. "Луи травел" доо Београд 
1596 од 

13.11.2017. 

3. "Луксим" доо Београд 
1601 од 

13.11.2017. 

4. "Адмирал тоурс" доо Београд 
1602 од 

13.11.2017. 

5. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад 
1603 од 

13.11.2017. 

6. „Октопод“ доо Београд 
1604 од 

13.11.2017. 

 
Неблаговремених понуда није било. 
Поступак отварање понуда спровела је Комисија образована Решењем 1475/2 од 20.10.2017. 
године,  дана 13.11.2017. године, са почетком у 13 часова, у просторијама на адреси 
Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача.  
Приликом прегледа и оцене понуда Комисија је утврдила да следеће понуде НИСУ 
ОДГОВАРАЈУЋЕ у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН, и то: 
По Партији 8: 

- Понуда „ADMIRAL TOURS“Београд за Партију 8 
- Понуда „ОКТОПОД“Београд за Партију 8 

Обе наведене понуде по партији 8 немају изражене рокове важења понуде као ни рок плаћања 
што је у супротности са Упутством за попуњавање понуда из Конкурсне документације где је 
јасно наглашено да Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену 
стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. Због свега горе наведеног 
Понуде понуђача „ADMIRAL TOURS“Београд и „ОКТОПОД“Београд по Партији 8 
предметне јавне набавке нису Одговарајачу па самим тим не могу бити разматране од стране 
Комисије. 
Приликом прегледа и оцене понуда, констатовано је да су следеће пристигле понуде 
благовремене, не садрже недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, одговарајуће су, не ограничавају 
нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене 
вредности, па се сматрају ПРИХВАТЉИВИМ у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, и то: 



 5 од 17 

 

 
 
 
 
 
Редни 
број 

Назив понуђача Број партија за које су 
понуде поднете 

1. Luksim 2,3,4,5,6,7,8 
2. Admiral turs 2,3,4,5,6,9 
3. Grand turs 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 
4. Oktopod 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 
НЕПРИХВАТЉИВИМ понудама у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН као и обавези 
Понуђача да приликом састављања понуда поштују све важеће Законе Републике Србије у 
смислу члана 35 Закона о ПДВ-у, те поштовања једнакости Понуђача сходно чану 12 ЗЈН, 
Комисија у поступку jавне набаке проглашава Понуде: 

- Понудa "Балканик" експорт-импорт доо Ваљево за Партије 1,2,3,4,5,6,7 и 8 
- Понудa "Луи травел" доо Београд за Партије 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 

Наведени Понуђачи су обрачунали ПДВ у својим понудама супротно члану 35 Закона о ПДВ-
у Републике Србије. Понуђачи су могли да стекну увид у одговоре Наручиоца на питања 
постављена на Порталу за Јавне набавке у којима се Наручиоц јасно и недвосмислено 
одредио да ће у предметном поступку јавне набавке обрачун ПДВ-a у понудама 
заинтересованих понуђача сматрати исправним уколико је у сагласности са одредницама 
Закона о ПДВ-у Републике Србије а посебно са чланом 35  Закона о ПДВ-у Републике Србије 
који се односи на oбрачун ПДВ-а на туристичке услуге. 
Наручилац је сходно тачки 7.13 Конкурсне документације и члану 93 ЗЈН од Понуђача 
затражио додатна објашњења сходно уоченим недостатцима и у том поступку добио је 
одговоре: 

- Од Понуђача "Балканик" експорт-импорт доо Ваљево за Партије 1,2,3,4,5,6,7 и 8 да је 
сагласан да Комисија промени обрачун ПДВ-а и усагласи са понудама осталих 
Понуђача у поступку предметне јавне набавке односно да Комисија искаже ПДВ у 
понудама обрачунат за туристичке организације 

- Од Понуђача "Луи травел" доо Београд за Партије 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 добијен је одговор да 
понуђач шаље у прилогу цене са коригованим обрачуном ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ-
у. Из достављеног прилога не може се јасно и недвосмислено утврдити да ли се у достављеним 
цифрама ради о збирним ценама основице са обрачунатим ПДВ-ом, о цифрама ПДВ-а који је 
накнадно достављен на захтев за изјашњавање од стране Комисије, или о цифрама основе 
Понуде (по партијама) без израженог ПДВ-а, обзиром да је у прилогу у наслову наведен текст 
„цене без ПДВ-а по партијама“ после чега су наведене партије и цифре по партијама које се 
разликују од цена без ПДВ-а по партијама које су наведене у Понуди достављеној Наручиоцу 
од стране предметног Понуђача. 

 
У случају Понуђача "Балканик" експорт-импорт доо Ваљево за Партије 1,2,3,4,5,6,7 и 8 
комисија је Понуде прогласила НЕПРИХВАТЉИВИМ обзиром да Комизија сходно ЗЈН 
није овлашћена да изражава износе ПДВ-а на основне цене понуда Понуђача и да није 
добијен конкретан, јасан и недвосмислен одговор на питање Комисије упућено Понуђачу 
у поступку тражења додатних објашњења који би створио услове да се понуде предметног 
Понуђача окарактеришу прихватљивим. 
У случају Понуђача "Луи травел" доо Београд за Партије 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 комисија је Понуде 
прогласила НЕПРИХВАТЉИВИМ обзиром да Комисија није могла конкретно, јасно и 
недвосмислено да утврди, на основу одговора и садржаја одговора предметног Понуђача, 
да ли је Понуђач обрачунао ПДВ сходно Закону о ПДВ-у члан 35, да ли се у одговору 
ради о измењеним основицама понуде по партијама или пак о износима збира основица 
понуда по партија са обрачунатим ПДВ-ом.  



 6 од 17 

 

 
НЕПРИХВАТЉИВИМ понудама по Партији 9 јавне набавке у смислу не испуњавања услова 
понуде из спецификације за Партију 9 Комисија проглашава понуде: 

- Понуду понуђача Друштво за туризам и услуге "Адмирал тоурс" доо Београд 
- Понуду понуђача „Октопод“ привредно друштво за превоз и пружање услуга у саобраћају доо 

Београд 
У случају Понуђача Друштво за туризам и услуге "Адмирал тоурс" доо Београд, понуђач је дао 

понуду за смештај у Хотелу „Маљен“ на Дивчибарама који је имао категоризацију од 3 звездици као 
тражено по спецификацији по Партији 9 од стране Наручиоца до 4 месеца 2017. Године, мешутим 
последњом провером који је Комисија извршила на дан 15.11.2017 у Министарству за Привреду и 
Туризам Републике Србије код надлећне службе за категоризацију хотелског смештаја добијена је 
информација да је хотел „Маљен“ на Дивчибарама некатегоризован и да не испуњава услове 
категоризације хотела са 3 звездице као што је тражено од стране Наручиоца спецификацијом по 
Партији 9. 

У случају Понуђача „Октопод“ привредно друштво за превоз и пружање услуга у саобраћају доо 
Београд, понуђач је дао понуду за смештај у Хотелу „Пепа“ на Дивчибарама који има категоризацију 
од 2 звездице па самим тим ова Понуда не испуњава услове из спецификације Наручиоца- 

Сходно свему наведеном Комисија у поступку јавне нававке је Понуде горе наведених Понуђача 
прогласила НЕПРИХВАТЉИВИМ. 
 
НЕПРИХВАТЉИВОМ понудама по Партији 2,3,4 и 8 јавне набавке у смислу не испуњавања 
услова понуде из Конкурсне документицаји у којој је прописан минимални рок плаћања 
услуге по извршеној услузи од 45 дана Комисија проглашава понуду: 

- Понуда понуђача "Луксим" предузеће за производњу, трговину и услуге, доо Београд по 
Партијама 2,3,4 и 8 

У случају Понуђача "Луксим" предузеће за производњу, трговину и услуге, доо Београд, Понуђал 
је у обрасву Понуде навео као рок плаћања услуге по извршењу услуге и достављању уредне 
фактуре рој од 15 дана док је минимални рок прописан Конкурсном документацијом 45 дана 

Сходно свему наведеном Комисија у поступку јавне нававке је Понуде горе наведеног Понуђача 
прогласила НЕПРИХВАТЉИВОМ 
 
Утврђено је да прихватљиве понуде не садрже рачунске неправилности. 
Тачком 4. Конкурсне документације у предметном поступку као критеријум за доделу уговора 
одређен је критеријум „најнижа понуђена цена“. У складу са утврђеним критеријумом за 
оцену понуде извршено је рангирање благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда, 
и то: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 од 17 

 

 
Стручна оцена понуда за Партију 1 - Једнодневни излет за први разред 

 
Комисија је утврдила да је за Партију 1. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по 
извршеној 

услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
„Октопод“ доо 

Београд 
1.754,00 1.830,00 45 365 / 

2. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад 
1.875,00 1.950,00 45 120 / 

3. 
"Адмирал тоурс" доо 

Београд 
2.066,67 2.140,00 45 365 / 

 
Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 1- 
једнодневни излет за први разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 1. „Октопод“ доо, Београд  

Ул. Бојанска 7 
Матични број: 17205196 
ПИБ: 101468904 

  

 
са понудом заведеном под бр. 1604 од 13.11.2017.године са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.754,00 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 365 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 од 17 

 

 
Стручна оцена понуда за Партију 2 - Једнодневни излет за други разред 

 
Комисија је утврдила да је за Партију 2. поднето 3 (три) прихватљиве понуде следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
"Адмирал тоурс" доо 

Београд 
1.915,00 1.990,00 45 365 / 

2. 
„Октопод“ доо 

Београд 1.955,00 2.013,00 45 365 / 

3. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад 
1.975,00 2.050,00 45 120 / 

 
Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 2- 
једнодневни излет за други разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 2. "Адмирал тоурс" доо Београд  

Теразије 35 
Матични број: 17071009 
ПИБ: 100280092 

 
са понудом заведеном под бр. 1602 од 13.11.2017. године, са следећим  понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.915,00 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 365 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 од 17 

 

 
Стручна оцена понуда за Партију 3 - Једнодневни излет за трећи разред 

 
Комисија је утврдила да је за Партију 3. поднето 3 (три) прихватљиве понуде следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
„Октопод“ доо 

Београд 1.858,00 1.916,00 45 365 / 

2. 
"Адмирал тоурс" доо 

Београд 
1.915,00 1.990,00 45 365 / 

3. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад 
1.975,00 2050,00 45 120 / 

 
Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 3- 
једнодневни излет за трећи разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 3. „Октопод“ доо, Београд  

Ул. Бојанска 7 
Матични број: 17205196 
ПИБ: 101468904 

 
са понудом заведеном под бр. 1604 од 13.11.2017.године са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1858,00 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 120 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 од 17 

 

 
Стручна оцена понуда за Партију 4 - Једнодневни излет за четврти разред 

 
Комисија је утврдила да је за Партију 4. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад  
1.915,00 1.990,00 45 120 / 

2. 
"Адмирал тоурс" доо 

Београд 
1.915,00 2.040,00 45 365 / 

3. 
„Октопод“ доо 

Београд 2090,00 2143,00 45 365 / 

 
Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 4- 
једнодневни излет за четврти разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 4. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  

Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896  

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године, са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.950,00 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 120 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 од 17 

 

 
 
 
Стручна оцена понуда за Партију 5 - Једнодневни излет за пети разред 

 
Комисија је утврдила да је за Партију 5. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
"Адмирал тоурс" доо 

Београд 
1.870,83 1.945,00 45 365 / 

2. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад  
2.015,00 2.090,00 45 120 / 

3. 
„Октопод“ доо 

Београд 2.106,00 2.167,00 45 365 / 

 
Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 5- 
једнодневни излет за пети разред, додели: 
 
 
ПАРТИЈА 5. "Адмирал тоурс" доо Београд  

Теразије 35 
Матични број: 17071009 
ПИБ:100280092 

 
са понудом заведеном под бр. 1602 од 13.11.2017. године, са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.870,83 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 365 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 од 17 

 

 
 
 
Стручна оцена понуда за Партију 6 - Једнодневни излет за шести разред 

 
Комисија је утврдила да је за Партију 6. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
 „Октопод“ доо 

Београд 1.866,00 1.922,00 45 365 / 

2. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад  
1.875,00 1.950,00 45 120 / 

3. 
"Адмирал тоурс" доо 

Београд 
2.154,16 2.230,00 45 365 / 

 
Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 6- 
једнодневни излет за шести разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 6. „Октопод“ доо, Београд  

Ул. Бојанска 7 
Матични број: 17205196 
ПИБ: 101468904 

 
са понудом заведеном под бр. 1604 од 13.11.2017.године са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.866,00динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 365 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 од 17 

 

 
 
Стручна оцена понуда за Партију 7 - Екскурзија за седми разред 

 
Комисија је утврдила да је за Партију 7. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
 „Октопод“ доо 

Београд 4.912,00 4.998,00 45 365 / 

 
Након извршене стручне оцене понуде, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 7- 
екскурзија за 7 разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 7. „Октопод“ доо, Београд  

Ул. Бојанска 7 
Матични број: 17205196 
ПИБ: 101468904 

 
са понудом заведеном под бр. 1604 од 13.11.2017.године са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 4.998,00динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 365 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 од 17 

 

 
 
 
Стручна оцена понуда за Партију 8 - Екскурзија за осми разред 

 
Комисија је утврдила да је за Партију 8. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 
 
 

Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад  
6.540,00 6.690,00 45 120 / 

2. 
„Октопод“ доо 

Београд 6.656,00 6.749,00 45 365 / 

3. 
"Адмирал тоурс" доо 

Београд 
6.797,83 6.895,00 45 365 / 

 
 

Након извршене стручне оцене понуде, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 8- 
екскурзија за 8 разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 8. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  

Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896 

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године, са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 6.540,00 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 365 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
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Стручна оцена понуда за Партију 9 - Настава у природи за први разред 
 

Комисија је утврдила да за Партију 9. није било поднетих прихватљивих понуда.  
Будући да се нису стекли услови за доделу уговора из члана 107. Закона, предлаже се да се за: 
 
ПАРТИЈА 9. ПОСТУПАК ОБУСТАВИ 
 
 
 
Стручна оцена понуда за Партију 10 - Настава у природи за други разред 

 
Комисија је утврдила да је за Партију 10. поднето 1 (једна) прихватљивих понуда следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 
 
 

Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад  
16.650,00 16.850,00 45 120 / 

 
 

Након извршене стручне оцене понуде, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 8- 
настава у природи за 2 разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 10. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  

Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896 

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године, са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 16.650,00 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 365 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
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Стручна оцена понуда за Партију 11 - Настава у природи за трећи разред 
 
Комисија је утврдила да је за Партију 11. поднето 1 (једна) прихватљивих понуда следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 
 
 

Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад  
16.650,00 16.850,00 45 120 / 

 
 

Након извршене стручне оцене понуде, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 8- 
настава у природи за 3 разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 11. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  

Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896 

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године, са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 16.650,00 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 120 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
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Стручна оцена понуда за Партију 12 - Настава у природи за четврти разред 
 
Комисија је утврдила да је за Партију 12. поднето 1 (једна) прихватљивих понуда следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 
 

Редни 
број 

Подаци  
о понуђачу 

Цена у РСД 
без ПДВ-а 

(по ученику) 

Цена у РСД 
са ПДВ-ом 

(по ученику) 

Плаћање 
у року од 

(по извршеној 
услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. 
„Гранд тоурс“ доо 

Нови Сад  
16.650,00 16.850,00 45 120 / 

 
Након извршене стручне оцене понуде, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене, и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуга – услуге 
организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни број 1.2.2/2017, за Партију 12- 
настава у природи за 4 разред, додели: 
 
ПАРТИЈА 11. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад  

Железничка 23а-Пословница Београд, Краљице Наталије 78 
Матични број: 20339748 
ПИБ: 105249896 

 
са понудом заведеном под бр. 1603 од 13.11.2017.године, са следећим елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 16.650,00 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 120 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог именоване Комисије за јавну набавку о 
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора како је наведено у диспозитиву одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана 
од дана пријема исте. 
 
 
                                                                                                ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
      

 
                                               Влада Вучинић 

 
 

 
 


