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Прва основна школа краља Петра II Ужице 

 Димитрија Туцовића 171, 31000 Ужице  

Дел.број : 02-638 

17.11.2014 год. 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, и извештаја Комисије број: 02-580/2 од    

29.10.2015. 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 поступку број 4/2015. обликованој у 10 партија, 

додељује се следећим понуђачима, одвојено по партијама и то: 

 

Партија бр. 1- једнодневни излет припремне предшколске групе, дестинација  Мокра Гора: 

додељена је понуђачу  ТА„Matović“ d.o.o.Čačak,Hajduk Veljkova 6/A, са најнижом понуђеном 

ценом у износу од 1.066,00 динара по ученику без ПДВ-а; 

 

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

понуђачу  „-„Sport Trim Travel“ Beograd,Ruzveltova 1, lokal 1 A, са најнижом понуђеном 

ценом у износу од 11.590,00 динара по ученику без ПДВ-а; 

 

Партија бр. 3-настава у природи ученика 2.разреда-дестинација Златар: додељена је понуђачу  

„A-supertours“ Čačak, Hajduk Veljkova 1, са најнижом понуђеном ценом у износу од 12.124,95 

динара по ученику без ПДВ-а; 

 

Партија бр. 4-настава у природи ученика 3.разреда-дестинација - Врујци: обуставља се 

поступак,јер наручилац  није прибавио ни једну прихватљиву понуду,тј.нису испуњени 

услови за доделу уговора. 

 

Партија бр. 5-настава у природи ученика 4.разреда-дестинација Аранђеловац: додељена је 

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

од 11.158,28 динара по ученику без ПДВ-а; 

 

Партија бр. 6-дводневна екскурзија ученика 5.разреда-дестинација Бања Ковиљача: додељена је 

понуђачу  „Sim tours“ Užice, Dimitrija Tucovića  36 /II, са најнижом понуђеном ценом у износу 

од 3.865,00 динара по ученику без ПДВ-а; 

 

Партија бр. 7-дводневна екскурзија ученика 6.разреда-дестинација Смедерево: додељена је 

понуђачу  - „Riva tours“ Užice,Petra Ćelovića 23, са најнижом понуђеном ценом у износу од 

5.408,32 динара по ученику без ПДВ-а; 
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Партија бр. 8-дводневна екскурзија ученика 7.разреда-дестинација Ниш: додељена је понуђачу  

„A-supertours“ Čačak, Hajduk Veljkova 1, са најнижом понуђеном ценом у износу од 5.358,31 

динара по ученику без ПДВ-а; 

Партија бр. 9-дводневна екскурзија ученика 8.разреда-дестинација Нови Сад: : додељена је 

понуђачу  „Sim tours“ Užice, Dimitrija Tucovića  36 /II, са најнижом понуђеном ценом у износу 

од 5.270,00 динара по ученику без ПДВ-а; 

 

Партија бр. 10- једнодневни излет ученика , дестинација  Тара: додељена је понуђачу  „-„Zlatan 

prevoz“ Užice,Međaj 2, са најнижом понуђеном ценом у износу од 826,50 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 1-10 

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 садраја 

предвиђених Конкурсном документацијом за јавну набавку број 4/2015. 

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

1-10 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, у отвореном 

поступку, предмет набавке је извођење екскурзије и наставе у природи ученика Прве основне 

школе краља Петра II Ужице, 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 десет 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. је 170.000,00 дин. без ПДВ-а, партије 2.  је 1.686.000,00 дин. без ПДВ-а,  

партије 3. је 1.552.000,00 дин. Без ПДВ-а, партије 4.  је  1.381.000,00 дин. Без ПДВ-а, партије 5. 

1.811.000,00 дин. без ПДВ-а, партије 6. је 761.200,00 дин. Без ПДВ-а, партије 7. је  967.000,00 дин. 

без ПДВ-а,  8. партије је  745.400,00 дин. без ПДВ-а,  партије 9. је 793.000,00 дин.без ПДВ-а,  

партије 10. је 133.000,00 дин. Без ПДВ-а. Извор финансирања:родитељски динар.  

 

2. Поступак јавне набавке је покренут 30.10.2015.године, уговор о додели биће закључен 

најкасније до 30.10.2015.године, а исти ће бити завршен најкасније до 15.06.2016.године. 
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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. Набавка 

је обликована у 10 партија. 

 

4. У поступку јавне набавке учествовало је 10  понуђача: 

 

Ред. Бр. 

Бр. под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 

пријема понуде 

Час 

пријема 

понуде 

1. . 02-605 SPORT TRIM TRAVEL 

,BEOGRAD 

09.11.2015.г. 9,00 

2.  02-610 NACIONAL“ VALJEVO 10.11.2015. 10,00 

3.  02-611 BALKANIK 12.11.2015. 9,00 

4.  02-612 DOO-a A-SU,ČAČAK 12.11.2015. 9,50 

5.  02-613 „RIVA TURS“, UŽICE 12.11.2015. 10,45 

6.  02-614 SIM TURS, UŽICE 12.11.2015. 11,15 

7.  02-615 

02-619 

AMIGO TRAVEL, UŽICE 

DOO,UŽICE DOPUNA 

12.11.2015. 11,26 

11,45 

8.  02-

616/1,2 

ZLATAN PREVOZ 12.11.2015. 11,28 

9.  02-617 PRO TIMIS,BEOGRAD 12.11.2015. 11,30 

10.  02-618 TA „MATOVIĆ“,ČAČAK 12.11.2015. 11,35 

 

 

5. Понуде које нису разматране, разлози за њихово одбацивање и понуђена цена тих понуда: 

 

Понуде за партију бр.1-дестинација  Мокра Гора ,понуду су дали :1.  Агенција Nacional“ Valjevo -

1.158,00 ,   понуда није разматрана   јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 
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документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, по одељењу један близанац гратис, 

а тражен је један гратис ученик по одељењу и   1 гратис за  близанаце).Понуда Amigo travel“ 

Užice-1250,00 динара није разматрана  јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, а тражен је један гратис ученик по 

одељењу). 

 

Понуде за партију бр.2-дестинација Златибор,понуда дата од понуђача Агенција Nacional“ Valjevo 

-10.750,00 динара  није разматрана јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, по одељењу један близанац гратис, 

а тражен је један гратис ученик по одељењу и  1 гратис за  близанаце)   а и  у потврди о 

предрезервацији  објекта  стоји да би настава у природи за ученике првог разреда   била 

организована у два термина ( са капацитетом од по 60 лежајева), што понуђач није тражио и што 

није одговарајуће према Упуству Министарства просвете  за реализиацију екскурзије и наставе у 

природи у основној школи,који се за исти разред изводе по правилу истовремено. 

 

 

 

Понуде за партију 3.-дестинација Златар, понуда дата од понуђача Агенција Nacional“ Valjevo -

12.083,00 динара  није разматрана јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, по одељењу један близанац гратис, 

а тражен је један гратис ученик по одељењу и  1 гратис за  близанаце)   . Понуда Amigo travel“ 

Užice-13,166,67 динара није разматрана  јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, а тражен је један гратис ученик по 

одељењу). 

 

Понуде за партију 4.-дестинација  Врујци, понуда дата од понуђача Агенција Nacional“ Valjevo -

9.958,00 динара  није разматрана јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, по одељењу један близанац гратис, 

а тражен је један гратис ученик по одељењу и  1 гратис  за близанце)   . Та понуда је 

неодговарајућа и из разлога што је понуђен неодговарајући термин: 26.03.2016.-

02.04.2016.године,а конкурсном документацијом је тражен:мај или прва половина јуна 

2016.године.Понуђач  ТА“Матовић“ из Чачка  је понудио март  2016.године(17-24.03.2016.год.) 

за извођење ове наставе у природи тако да његова  понуда није одговарајућа као и понуда 

агенција  „Амиго травел“ из Ужица  је понудила крај марта  или почетак априла 2016.године. 

Понуда Amigo travel“ Užice-10,250,00 динара није разматрана и из разлога   јер је понуђен гратис 

који не одговара конкурсној документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, а 

тражен је један гратис ученик по одељењу).Тако да ниједна понуда није одговарајућа и 

прихватљива.Мишљење  Комисије  је да је разлог подношења таквих понуда  тај  што је велики 

број школа предвидео  наставу у природи  у том периоду  у истом месту, тј. Врујцима и што 

постоји само један хотел у Врујцима са ограниченим капацитетом. 

 

Понуде за партију 5.-дестинација Аранђеловац, Понуда  дата од понуђача Amigo travel“ Užice-11 

333,00  динара није разматрана  јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној документацији  

( на 20 плативих ученика један ученик гратис, а тражен је један гратис ученик по одељењу). 

 

 

Понуде за партију 6.-дестинација  Бања Ковиљача , понуда дата од понуђача Агенција Nacional“ 

Valjevo -3.959,00 динара  није разматрана јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, по одељењу један близанац гратис, 
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а тражен је један гратис ученик по одељењу и  1 гратис  за близанце)   . Понуда Amigo travel“ 

Užice-4.800,00 динара није разматрана  јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, а тражен је један гратис ученик по 

одељењу).  

 

Понуде за партију 7.-дестинација  Смедерево, Велика Плана , понуда дата од понуђача Агенција 

Nacional“ Valjevo -5.708,00 динара  није разматрана јер је понуђен гратис који не одговара 

конкурсној документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, по одељењу један 

близанац гратис, а тражен је један гратис ученик по одељењу и  1 гратис  за близанце)   . Понуда  

дата од понуђача Amigo travel“ Užice-5.500,00  динара није разматрана  јер је понуђен гратис који 

не одговара конкурсној документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, а тражен је 

један гратис ученик по одељењу). 

 

 

Понуде за партију 8.-дестинација  Ниш, понуда дата од понуђача Агенција Nacional“ Valjevo -

4.958,00 динара  није разматрана јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, по одељењу један близанац гратис, 

а тражен је један гратис ученик по одељењу и  1 гратис  за близанце)   . Понуда  дата од понуђача 

Amigo travel“ Užice-5.666,67  динара није разматрана  јер је понуђен гратис који не одговара 

конкурсној документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, а тражен је један 

гратис ученик по одељењу). 

 

 

Понуде за партију 9.-дестинација  Нови Сад, понуда дата од понуђача Агенција Nacional“ Valjevo -

4.983,00 динара  није разматрана јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној 

документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, по одељењу један близанац гратис, 

а тражен је један гратис ученик по одељењу и  1 гратис  за близанце). Понуда  дата од понуђача 

Amigo travel“ Užice-5.433,34  динара није разматрана  јер је понуђен гратис који не одговара 

конкурсној документацији  ( на 20 плативих ученика један ученик гратис, а тражен је један 

гратис ученик по одељењу). 

 

Понуде за партију 10.-дестинација  Taра, Понуда  дата од понуђача Amigo travel“ Užice-1.750,00  

динара није разматрана  јер је понуђен гратис који не одговара конкурсној документацији  ( на 20 

плативих ученика један ученик гратис, а тражен је један гратис ученик по одељењу).  

 

6. Критеријум за доделу уговора: 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

7. Одговарајуће и прихватљиве понуде су: 

 

Партија бр. 1:    Понуђена цена без ПДВ-а: 

-„Matović“ Čačak   1.066,00  дин. 

-„Zlatan prevoz“ Užice  1.094,50 дин. 

-„Balkanik“ Valjevo   1.195,80  дин. 

 

Партија бр. 2: 

-„Sport Trim Travel“ Beograd 11.590,00  дин. 

 



6 

 

Партија бр. 3:     

-„A-superturs“ Čačak   12.124,95 дин. 

-„Matović“ Čačak   12.208,00 дин. 

-„Pro timis“ Užice   12.520,00 дин. 

-„Balkanik“ Valjevo   13.283,30 дин 

 

Партија бр. 4: 

Ни једна понуда није одговарајућа, ни прихватљива. 

 

Партија бр. 5: 

-A-superturs“ Čačak   11.158,28 дин. 

-„Matović“ Čačak   11.383,00 дин. 

-„Sim tours“ Užice   11.683,00 дин.  

-„Balkanik“ Valjevo   11.895,80 дин. 

-„Riva turs“ Užice   12.324,96 дин. 

 

Партија бр. 6: 

 

-„Sim tours“ Užice   3.865,00 дин.  

-TA „Matović“ Čačak   3.875,00 дин. 

-„Balkanik“ Valjevo   4.045,80 дин. 

 „Riva turs“ Užice   4.374,99 дин. 

 

Партија бр. 7: 

-„Riva tours“ Užice   5.408,32 дин. 

-„Balkanik“ Valjevo   5.412,50 дин. 

- „A-superturs“ Čačak   5.558,31 дин. 

-„Sim tours“ Užice   5.810,50 дин. 

-TA „Matović“ Čačak   6.116,00 дин. 

 

Партија бр. 8: 

- „A-superturs“ Čačak   5.358,31 дин. 

-„Sim tours“ Užice   5.428,00 дин. 

-TA „Matović“ Čačak   5.450,00 дин. 

-„Riva tours“ Užice   5.491,65 дин. 

-„Balkanik“ Valjevo   5.650,00 дин. 

 

Партија бр. 9: 

-„Sim tours“ Užice   5.270,00 дин. 

- „A-supertours“ Čačak  5.308,31 дин. 

-„Balkanik“ Valjevo   5.350,00 дин. 

- „Riva tours“ Užice   5.408,32 дин. 

-TA „Matović“ Čačak   5.533,00 дин. 

 

Партија бр.10: 

-„Zlatan prevoz“ Užice  826,50 дин. 

-„Balkanik“ Valjevo   991,70 дин. 

- TA „Matović“ Čačak          1.308,00 дин. 
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8. Комисија за јавне набавке је у свом извештају о стручној оцени понуда,  констатовала да су 

најповољније понуде следеће: 

 

Партија бр. 1- једнодневни излет припремне предшколске групе, дестинација  Мокра Гора: 

„Matović“ Čačak 

Партија бр. 2- настава у природи ученика 1. разреда-дестинација Златибор„-„Sport Trim 

Travel“ Beograd 

Партија бр. 3-настава у природи ученика 2.разреда-дестинација Златар: „A-supertours“ 

Čačak„A-supertours“ Čačak 

Партија бр. 4-настава у природи ученика 3.разреда-дестинација -Врујци :ниједна понуда није 

одговарајућа и прихватљива јер није понудила одговарајући термин за реализацију наставе 

у природи предвиђен у Конкурсној документацији(тражен мај или прва половина јуна 

2016.год., а понуђен је март 2016.год.) 
Партија бр. 5-настава у природи ученика 4.разреда-дестинација Аранђеловац: „A-supertours“ 

Čačak 

Партија бр. 6-дводневна екскурзија ученика 5.разреда-дестинација Бања Ковиљача: „Sim tours“ 

Užice 

Партија бр. 7-дводневна екскурзија ученика 6.разреда-дестинација Смедерево: - „Riva tours“ 

Užice 

Партија бр. 8-дводневна екскурзија ученика 7.разреда-дестинација Ниш„A-supertours“ Čačak 

Партија бр. 9-дводневна екскурзија ученика 8.разреда-дестинација Нови Сад: : „Sim tours“ 

Užice 

Партија бр. 10- једнодневни излет ученика , дестинација  Тара: „-„Zlatan prevoz“ Užice 

 

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 пријема исте. 

 

         Директор  

         

                Никола Бацетић ,с.р.   

   


