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На основу члана 55. став 1. tачка 8. и члана 116. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник 

РС“, бр.124/2012), јавна установа Прва  основна школа краља Петра  II Ужице 31000 

Ужице,Улица Димитрија Туцовића 171 објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

У поступку за јавну набавку услуга за извођење наставе у природи и екскурзија за ученике 

школе, назив из општег речника набавке: 63516000 услуге организације путовања, 

отворени поступак јавне набавке број  3/2014 обликован у 10 партија,  наручилац је донео 

одлуку о додели уговора број 02-657  дана  23.12.2014. године  на основу које су  

закључени уговори о јавној набавци. 

 

Партија 1:  

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 91.581,00 динара без ПДВ односно 

109.915,00 динара са ПДВ-ом 

- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  1.235,00динара по ученику  а 

највиша понуђена цена износи 1.560,00 динара  по ученику. 

-  Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  1.560,00 динара по 

ученику,а најнижа понуђена цена  код прихватљиве понуде  износи  1.235,00 

динара по ученику, што за укупан број ученика за које ће се реализавати излет 

износи  91.581,00 динара без ПДВ односно 109.915,00динара са ПДВ-ом 

Партија 2: 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 381.056,00 динара без ПДВ односно 

457.280,00динара са ПДВ-ом 

- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  12.870,00динара по ученику  а 

највиша понуђена цена износи 15.000,00 динара по ученику. 

- Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  15.000,00динара по 

ученику а најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде износи  износи  

14.290,00динара по ученику  што за укупан број ученика за које ће се реализавати 

настава у природи износи 381.056,00динара без ПДВ односно 457.280,00динара са 

ПДВ-ом 

Партија 3:обустављен поступак 

Партија 4: 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 884.892,00динара без ПДВ односно 

1.061.900,00динара са ПДВ-ом 

- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  14.350,00динара по ученику  а 

највиша понуђена цена износи 15.3000,00 динара по ученику. 

- Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  15.300,00динара по 

ученику а најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде износи 14.350,00динара 

по ученику  што за укупан број ученика за које ће се реализавати настава у природи 

износи 884.892,00динара без ПДВ односно 1.061.900,00динара са ПДВ-ом 

Партија 5: 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 973.440,00динара без ПДВ односно 

1.168.200,00динара са ПДВ-ом 



2 
 

- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  12.980,00динара по ученику  а 

највиша понуђена цена износи 14.990,00  динара по ученику. 

- Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  14.150,00динара по 

ученику а најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде износи 12.980,00динара 

по ученику  што за укупан број ученика за које ће се реализавати настава у природи 

износи 973.440,00динара без ПДВ односно 1.168.200,00динара са ПДВ-ом 

Партија 6: 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 497.406,00динара без ПДВ односно 

580.580,00динара са ПДВ-ом 

- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  5.990,00динара по ученику  а 

највиша понуђена цена износи 7.200,00 динара по ученику. 

- Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  7.200,00динара по 

ученику а најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде износи 6.380,00динара 

по ученику  што за укупан број ученика за које ће се реализавати екскурзија износи 

497.406,00 динара без ПДВ односно  580.580,00 динара са ПДВ-ом 

 

Партија 8: обустављен поступак 

Партија 9: 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 403.878,00динара без ПДВ односно 

484.720,00динара са ПДВ-ом 

- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  5.590,00динара по ученику  а 

највиша понуђена цена износи 6.300,00 динара по ученику. 

- Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  6.300,00динара по 

ученику а најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде износи 5,840,00динара 

по ученику  што за укупан број ученика за које ће се реализавати екскурзија износи 

403.878,00 динара без ПДВ односно  484.720 динара са ПДВ-ом 

Партија 10: 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 36.416,54,00 динара без ПДВ односно 

43.700,00 динара са ПДВ-ом 

- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  1.150,00 динара по ученику  а 

највиша понуђена цена износи,1.790,00 динара по ученику. 

- Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  односно 1.790,00 динара 

по ученику а најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде износи 1.150,00 

динара по ученику  што за укупан број ученика за које ће се реализавати екскурзија 

износи 36.416.54,00 динара без ПДВ односно 43.700,00 динара са ПДВ-ом 

 

Наручилац је у овом поступку примио 11  понуда. 

 

Сви уговори  се реализују без учешћа подизвођача. 

 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора  дана 23.12.2014. године  . 

 

Уговори о јавној набавци за сваку пaртију посебно су закључени са наручиоцима  13. 

01.2015. године 
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Сви уговори важе до 11. јуна 2015.године, изузев за партију 9 код које уговор важи до 29. 

маја 2015.године 

 

Основни подаци о даваоцу услуга: 

 

За партије 1, 2,4,5 и 9: „Matović tours“ доо Чачак, Улица хајдук Вељкова 6а, ПИБ 

104760835, матични број  20232625, телефон 032/310-880 

 

За партију 6  SIM turs, Ужице, Улица  Димитрија Туцовићај 2А , ПИБ 101505036, матични 

број 07279841 телефон 031/512-020 

 

 

За партију 10 Europa travel  Valjevo ,Улица косовска број 2А , ПИБ 101505036, матични 

број 07279841 телефон 031/512-020 

 

 

Уговорена цена се може мењати у зависности од коначног броја ученика који буду 

учествовали у реализацији наставе у природи /екскурзије. 


