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ПАРТИЈА 5. PREDUZEĆE MIVEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU 
I POSREDOVANJE U TURIZMU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 
Београд-Вождовац 
Драгице Кончар 21 
Матични број: 06891403 
ПИБ: 100163511 

 
са понудом заведеном под бр. 123 (број понуде 6/2020 од 28.01.2020. године); 
 
 

ПАРТИЈА 6. PREDUZEĆE MIVEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU 

I POSREDOVANJE U TURIZMU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 

Београд-Вождовац 

Драгице Кончар 21 
Матични број: 06891403 
ПИБ: 100163511 

 
са понудом заведеном под бр. 123 (број понуде 6/2020 од 28.01.2020. године); 
 
 

ПАРТИЈА 7. PREDUZEĆE MIVEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU 
I POSREDOVANJE U TURIZMU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 
Београд-Вождовац 
Драгице Кончар 21 
Матични број: 06891403 
ПИБ: 100163511 

 
са понудом заведеном под бр. 123 (број понуде 6/2020 од 28.01.2020. године);  
 
 

ПАРТИЈА 8. TRANS JUG TRAVEL DOO BEOGRAD - SAVSKI VENAC 
Београд-Савски Венац, Карађорђева 77 
Матични број: 20272520 
ПИБ: 104928227 

 
са понудом заведеном под бр. 129 (број понуде 07/20 од 22.01.2020. године). 
 
 
1. 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: 1.998,33 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: 1.958,33 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: 1.928,71 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 45 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
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- за партију 4 – укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.987,87 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: 1.981,36 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 15 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: 6.421,72 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 15 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: 6.330,05 динара; рок 
плаћања: Плаћање у року од 15 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: 11.066,00 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 
  
Основна школа „Старина Новак“, Београд, сагласно члану 39. и 53. ЗЈН донела је Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку услуга - услуге организације 
излета и екскурзија, број 53 од 15.01.2020. године, редни број набавке 1.2.2/1/2020. 
 
 
Решењем  број  54-1 од 15.01.2020. године, именована је Комисија за јавну набавку у саставу: 

- Ирена Грујичић, службеник за јавне набавке, члан, 
- Тијана Кесић Стаменковић, представник родитеља првог разреда, члан, 
- Јелена Симончић, представник родитеља другог разреда, члан, 
- Слађана Симић, представник родитеља трећег разреда, члан, 
- Сузана Ђоковић, представник родитеља четвртог разреда, члан, 
- Јелена Павловић, представник родитеља петог разреда, члан, 
- Јелена Аликалфић, представник родитеља шестог разреда, члан, 
- Даринка Кисић, представник родитеља седмог разреда, члан 
- Гордана Бзик, представник родитеља осмог разреда, члан, 
- Ана Зорић, наставник разредне наставе у првом разреду, члан, 
- Стефан Димитријевић,наставник разредне наставе у другом разреду, члан, 
- Љиљана Милошевић, наставник разредне наставе у трећем разреду, члан, 
- Биљана Радаковић, наставник разредне наставе у четвртом разреду, члан, 
- Милена Марковић, одељењски старешина у петом разреду, члан, 
- Сања Топаловић, одељењски старешина у шестом разреду, члан, 
- Данијела Јукић, одељењски старешина у седмом разреду, члан, 
- Светлана Јоцић, одељењски старешина у петом разреду, члан. 

    
Комисија има задатак да изради конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене 
и допун 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 17.01.2020. 
године. 
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Дана 23.01.2020. године објављено је Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, а 
након извршене измене конкурсне документације у поступку.  
 
Поступак отварања понуда спровела је Комисија, дана 29.01.2020. године, са почетком у 15 
часова, у просторијама на адреси Наручиоца, уз присуство овлашћених представника 
понуђача.   
 
До истека рока за подношење понуда 29.01.2020. године до 12 часова на адресу наручиоца 
благовремено је пристигло 7 (седам) понуда следећих понуђача: 
 

Редни 
број 

назив или шифра понуђача број под којим 
је 

понуда заведена 

1. Авенија путовања д.о.о., Нови Сад, Веселина 
Маслеше 12 

110 

2. Т.А. Балканик, Ваљево, Синђелићева 24 109 

3. Луи травел д.о.о. Београд, Стевана 
Филиповића 115а, пословница Бранкова 23  

122 

4. Т.А. Мивекс д.о.о Београд, Драгице Кончар 
21 

123 

5. СП „Ласта“ а.д. Београд, Аутопут Београд-
Ниш 4 

124 

6. Транс југ травел д.о.о. Београд, Карађорђева 
77 

129 

7. Октопод д.о.о. Београд, Велимира Бате 
Живојиновића 7 

130 

 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Поступак отварања понуда спровела је Комисија образована Решењем 54-1 од 15.01.2020. 
године,  дана 29.01.2020. године, са почетком у 15 часова, у просторијама на адреси 
Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача.   
 
Приликом прегледа и оцене понуда Комисија је утврдила да следеће понуде садрже битне 
недостатке у складу са чланом 106 ЗЈН, и то: 
 

Ред. 
број 

Назив понуђача Број партије за коју је 
понуда поднета 

Напомена 

1. Авенија путовања 
д.о.о., Нови Сад, 
Веселина 
Маслеше 12 

Партијe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 и 8 

Понуђач је у обрасцу понуде обрачунао и 
исказао ПДВ у супротности са чл. 35 
Закона о порезу на додату вредност („Сл. 
гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – 
испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 
68/2014 – др. Закон, 14/2014, 5/2015 – 
усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – 
усклађени дин.изн., 108/2016, 7/017 – 
укслађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 – 
усклађени дин.изн. и 30/2018, 4/2019 - 
усклађени дин.изн., 72/2019 и 8/2020 - 
усклађени дин.изн.), и то за све понуђене 
партије. 
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На захтев Наручиоца да појасни обрачун 
ПДВ-а исказан у понуди Понуђач је 
доставио објашњење да је на основису 
16,6667% примењен проценат од 20% и 
на тај начин формирао понуђену цену. 
Будући да је тиме поступио супротно 
одредбама Закона и није исправно 
попунио образац понуде у делу понуђене 
цене без ПДВ-а, износа ПДВ-а и укупно 
понуђене цене са ПДВ-ом, Комисија је 
закључила да понуда садржи недостатке 
због којих није могуће упоредити је са 
другим понудама, а у складу са чланом 
106. ст. 2 тач- 5) ЗЈН. 
У делу понуде која се односи на партију 8. 
– екскурзија за осми разред, понуђач је 
доставио предрезервацију која се односи 
на термин путовања 04-06.04.2020. 
године, а у програму путовања назначен је 
термин 24.-26.04.2020. односно 25.-
27.04.2020. години. Будући да је 
Конкурсном документацијом у поглављу 
2. Врста, услуга, квалитет, количина и 
опис услуга, рок извршења – у делу 
партије 8., као термин извршења услуга 
начначен 20-22.03.2020. године, иста не 
одговара захтевима наручиоца. 

2. Балканика доо 
Ваљево 

Партија 1,2,3,4,5,6 и 7 Понуђач је у обрасцу понуде обрачунао и 
исказао ПДВ у супротности са чл. 35 
Закона о порезу на додату вредност („Сл. 
гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – 
испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 
68/2014 – др. Закон, 14/2014, 5/2015 – 
усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – 
усклађени дин.изн., 108/2016, 7/017 – 
укслађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 – 
усклађени дин.изн. и 30/2018). 
На захтев Наручиоца да појасни обрачун 
ПДВ-а исказан у понуди Понуђач је 
доставио објашњење да је исти 
обрачунавао на начин што је од бруто 
цене одбијао износ ПДВ-а од 16,667% 
(20%) и на тај начин формирао понуђену 
цену. Будући да је тиме поступио 
супротно одредбама Закона и није 
исправно попунио образац понуде у делу 
понуђене цене без ПДВ-а, износа ПДВ-а 
и укупно понуђене цене са ПДВ-ом, 
Комисија је закључила да понуда садржи 
недостатке због којих није могуће 
упоредити је са другим понудама, а у 
складу са чланом 106. ст. 2 тач- 5) ЗЈН. 
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2. Октопод д.о.о. 
Београд, 
Велимира Бате 
Живојиновића 7 

Партија 1,2,3,4,5,6, 7 

и 8 

Понуђач је у обрасцу понуде обрачунао 

и исказао ПДВ у супротности са чл. 35 

Закона о порезу на додату вредност 

(„Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 

– испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 

108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 

68/2014 – др. Закон, 14/2014, 5/2015 – 

усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – 

усклађени дин.изн., 108/2016, 7/017 – 

укслађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 – 

усклађени дин.изн. и 30/2018). 
На захтев Наручиоца да појасни обрачун 
ПДВ-а исказан у понуди Понуђач је 
доставио објашњење да је исти 
обрачунавао на начин што је од бруто 
цене одбијао износ ПДВ-а од 16,667% 
(20%) и на тај начин формирао понуђену 
цену.  
Будући да је тиме поступио супротно 
одредбама Закона и није исправно 
попунио образац понуде у делу понуђене 
цене без ПДВ-а, износа ПДВ-а и укупно 
понуђене цене са ПДВ-ом, Комисија је 
закључила да понуда садржи недостатке 
због којих није могуће упоредити је са 
другим понудама, а у складу са чланом 
106. ст. 2 тач- 5) ЗЈН. 

 
Комисија је утврдила да понуде наведених понуђача НИСУ ПРИХВАТЉИВЕ у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН. 
 
Комисије је, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), од понуђача Т.А. Мивекс д.о.о Београд, дана 03.02.2020. године, 
затражила да достави структуру понуђене цене за партију 6 и 7 тако да су приказани сви 
елементи који сачињавају понуду. Понуђач је истог дана доставио стрктуру цене са свим 
траженим елементима. 
 
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: 
 

Редни 
број 

Назив понуђача Број партија за које су 
понуде поднете 

1. Луи травел д.о.о. Београд, Стевана Филиповића 115а, 
пословница Бранкова 23  

1,2,3,4,5,6,7 

2. Т.А. Мивекс д.о.о Београд, Драгице Кончар 21 1,2,3,4,5,6,7 

3. СП „Ласта“ а.д. Београд, Аутопут Београд-Ниш 4 1,2,3,4,5,6,7 

4. Транс југ травел д.о.о. Београд, Карађорђева 77 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
Утврђено је да пристигле понуде не садрже рачунске неправилности. 
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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: 
   
Стручна оцена понуда за Партију 1 - Једнодневни излет за први разред 

 
Комисија је утврдила да су за Партију 1. поднете 4 (четири) прихватљиве понуде следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 

Редни 
број 

Подаци о понуђачу Понуда се 
подноси 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) у 

РСД (по 
ученику) 

Плаћање у 
року од 

 (по 
извршеној 

услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. Транс југ травел 
д.о.о. Београд, 
Карађорђева 77 

самостално 1.998,33 45  190 / 

2. СП „Ласта“ а.д. 
Београд, Аутопут 
Београд-Ниш 4 

самостално 2.026,51   45 270 / 

3. Т.А. Мивекс д.о.о 
Београд, Драгице 
Кончар 21 

самостално 2.119,69 15 180 / 

4. Луи травел д.о.о. 
Београд, Стевана 
Филиповића 115а, 
пословница 
Бранкова 23 

самостално 2.396,80 45 180 / 

 
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 и екскурзија, редни број 1.2.2/1/2020, за Партију 1- једнодневни излет за 
први разред, додели: 
 

ПАРТИЈА 1. TRANS JUG TRAVEL DOO BEOGRAD - SAVSKI VENAC 
Београд-Савски Венац, Карађорђева 77 
Матични број: 20272520 
ПИБ: 104928227 

 
са понудом заведеном под бр. 129 (број понуде 07/20 од 22.01.2020. године), са следећим 
елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.998,33 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: 190 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
Стручна оцена понуда за Партију 2 - Једнодневни излет за други разред 

 
Комисија је утврдила да су за Партију 2. поднете 4 (четири) прихватљиве понуде следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 



 8 од 14 

 

 

Редни 
број 

Подаци о понуђачу Понуда се 
подноси 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) у 

РСД (по 
ученику) 

Плаћање у 
року од 

 (по 
извршеној 

услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. Транс југ травел 
д.о.о. Београд, 

Карађорђева 77 

самостално 1.958,33 45  190 

/
 

2. СП „Ласта“ а.д. 
Београд, Аутопут 
Београд-Ниш 4 

самостално 2.032,04   45 270 

/
 

3. Т.А. Мивекс д.о.о 
Београд, Драгице 

Кончар 21 

самостално 2.119,69 15 180 

/
 

4. Луи травел д.о.о. 
Београд, Стевана 

Филиповића 115а, 
пословница 
Бранкова 23 

самостално 2.569,71 45 180 

/
 

 
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 и екскурзија, редни број 1.2.2/1/2020, за Партију 2- једнодневни излет за 
други трећи разред, додели: 
 

ПАРТИЈА 2. TRANS JUG TRAVEL DOO BEOGRAD - SAVSKI VENAC 
Београд-Савски Венац, Карађорђева 77 
Матични број: 20272520 
ПИБ: 104928227 

 
са понудом заведеном под бр. 129 (број понуде 07/20 од 22.01.2020. године), са следећим 
елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.958,33 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: 190 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
Стручна оцена понуда за Партију 3 - Једнодневни излет за трећи разред 

 
Комисија је утврдила да су за Партију 3. поднете 4 (четири) прихватљиве понуде следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
 



 9 од 14 

 

Редни 
број 

Подаци о понуђачу Понуда се 
подноси 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) у 

РСД (по 
ученику) 

Плаћање у 
року од 

 (по 
извршеној 

услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. СП „Ласта“ а.д. 
Београд, Аутопут 
Београд-Ниш 4 

самостално 1.928,71 45  270 

/
 

2. Транс југ травел 
д.о.о. Београд, 

Карађорђева 77 

самостално 1.998,33   45 190 

/
 

3. Т.А. Мивекс д.о.о 
Београд, Драгице 

Кончар 21 

самостално 2.119,69 15 180 

/
 

4. Луи травел д.о.о. 
Београд, Стевана 

Филиповића 115а, 
пословница 
Бранкова 23 

самостално 2.321,80 45 180 

/
 

 
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 и екскурзија, редни број 1.2.2/1/2020, за Партију 3- једнодневни излет за 
трећи разред, додели: 
 

ПАРТИЈА 3. SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD, BEOGRAD 
(ZVEZDARA) 

Београд-Звездара, Аутопут Београд-Ниш 4 
Матични број: 07019734 
ПИБ: 100002006 

 
са понудом заведеном под бр. 124 (број понуде 1151 од 27.01.2020. године), са следећим 
елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.928,71 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: 270 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
Стручна оцена понуда за Партију 4 - Једнодневни излет за четврти разред 

 
Комисија је утврдила да су за Партију 4. поднете 4 (четири) прихватљиве понуде следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
 



 10 од 14 

 

Редни 
број 

Подаци о понуђачу Понуда се 
подноси 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) у 

РСД (по 
ученику) 

Плаћање у 
року од 

 (по 
извршеној 

услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. СП „Ласта“ а.д. 
Београд, Аутопут 
Београд-Ниш 4 

самостално 1.987.87 45  270 

/
 

2. Транс југ травел 
д.о.о. Београд, 

Карађорђева 77 

самостално 2.053,66   45 190 

/
 

3. Т.А. Мивекс д.о.о 
Београд, Драгице 

Кончар 21 

самостално 2.144,69 15 180 

/
 

4. Луи травел д.о.о. 
Београд, Стевана 

Филиповића 115а, 
пословница 
Бранкова 23 

самостално 2.931,35 45 180 

 

 
 

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 и екскурзија, редни број 1.2.2/1/2020, за Партију 4- једнодневни излет за 
четврти разред, додели: 
 

ПАРТИЈА 4. SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD, BEOGRAD 
(ZVEZDARA) 

Београд-Звездара, Аутопут Београд-Ниш 4 
Матични број: 07019734 
ПИБ: 100002006 

 
са понудом заведеном под бр. 124 (број понуде 1151 од 27.01.2020. године), са следећим 
елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.987,87 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: 270 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
Стручна оцена понуда за Партију 5 - Једнодневни излет за пети разред 

 
Комисија је утврдила да су за Партију 5. поднете 4 (четири) прихватљиве понуде следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 



 11 од 14 

 

 

Редни 
број 

Подаци о понуђачу Понуда се 
подноси 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) у 

РСД (по 
ученику) 

Плаћање у 
року од 

 (по 
извршеној 

услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. Т.А. Мивекс д.о.о 
Београд, Драгице 

Кончар 21 

самостално 1.981,36 15 180 

/
 

2. Транс југ травел 
д.о.о. Београд, 

Карађорђева 77 

самостално 2.175,66   45 190 

/
 

3. СП „Ласта“ а.д. 
Београд, Аутопут 
Београд-Ниш 4 

самостално 2.184,17 15 270 

/
 

4. Луи травел д.о.о. 
Београд, Стевана 

Филиповића 115а, 
пословница 
Бранкова 23 

самостално 2.836,35 45 180 

/
 

 
 

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 и екскурзија, редни број 1.2.2/1/2020, за Партију 5- једнодневни излет за 
пети разред, додели: 
 

ПАРТИЈА 5. PREDUZEĆE MIVEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU 
I POSREDOVANJE U TURIZMU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 
Београд-Вождовац 
Драгице Кончар 21 
Матични број: 06891403 
ПИБ: 100163511 

 
са понудом заведеном под бр. 123 (број понуде 6/2020 од 28.01.2020. године), са следећим 
елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 1.981,36 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 15 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 180 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
 
 
Стручна оцена понуда за Партију 6 - Екскурзија за шести разред 

 



 12 од 14 

 

Комисија је утврдила да су за Партију 6. поднете 4 (четири) прихватљиве понуде следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
 

Редни 
број 

Подаци о понуђачу Понуда се 
подноси 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) у 

РСД (по 
ученику) 

Плаћање у 
року од 

 (по 
извршеној 

услузи) 

Рок важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) Н

ап
о

м
ен

а 

1. Т.А. Мивекс д.о.о 
Београд, Драгице 

Кончар 21  

самостално 6.421,72 15  180 

/
 

2. Транс југ травел 
д.о.о. Београд, 

Карађорђева 77 

самостално 6.453,00   45 190 

/
 

3. СП „Ласта“ а.д. 
Београд, Аутопут 
Београд-Ниш 4 

самостално 7.312,95 45 270 

/
 

4. Луи травел д.о.о. 
Београд, Стевана 

Филиповића 115а, 
пословница 
Бранкова 23 

самостално 8.934,23 45 180 

/
 

 
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 и екскурзија, редни број 1.2.2/1/2020, за Партију 6- екскурзија за шести 
разред, додели: 
 

ПАРТИЈА 6. PREDUZEĆE MIVEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU 

I POSREDOVANJE U TURIZMU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 

Београд-Вождовац 

Драгице Кончар 21 
Матични број: 06891403 
ПИБ: 100163511 

 
са понудом заведеном под бр. 123 (број понуде 6/2020 од 28.01.2020. године), са следећим 
елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 6.421,72 динара; 
- рок плаћања: Плаћање у року од 15 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за извршене услуге (по извршеној услузи); 
- рок важења понуде: 180 календарских дана од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без понуђача. 
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Стручна оцена понуда за Партију 7 - Екскурзија за седми разред 
 

Комисија је утврдила да су за Партију 7. поднете 4 (четири) прихватљиве понуде следећих 
понуђача и рангирала их како следи: 

 
 

Редни 
број 

Подаци о понуђачу Понуда се 
подноси 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) у 

РСД (по 
ученику) 

Плаћање у 
року од 

 (по 
извршеној 

услузи) 

Рок 
важења 
понуде  
(од дана 
отварања 
понуда) 

Н
ап

о
м

ен
а 

1. Т.А. Мивекс д.о.о 
Београд, Драгице 

Кончар 21   

самостално 6.330,05 15 180 / 

2. Транс југ травел 
д.о.о. Београд, 

Карађорђева 77 

самостално 6.649,00 45 190 / 

3. СП „Ласта“ а.д. 
Београд, Аутопут 
Београд-Ниш 4 

самостално 7.308,86 45 270 / 

4. Луи травел д.о.о. 
Београд, Стевана 

Филиповића 115а, 
пословница 
Бранкова 23 

самостално 7.775,26 45 180 / 

 
 
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 и екскурзија, редни број 1.2.2/1/2020, за Партију 7- екскурзија за седми 
разред, додели: 
 

ПАРТИЈА 7. PREDUZEĆE MIVEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU 
I POSREDOVANJE U TURIZMU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 
Београд-Вождовац 
Драгице Кончар 21 
Матични број: 06891403 
ПИБ: 100163511 

 
са понудом заведеном под бр. 123 (број понуде 6/2020 од 28.01.2020. године), са следећим 
елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а) у РСД (по ученику)износи: 6.330,05 динара; 
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