
Наручилац : Прва основна школа краља Петра  II Ужице 

Ул Димитрија Туцовића 171, 31 ооо Ужице 
ЈН број 3/2016 
Дел.број одлуке: 02-655 
Датум:  19.11.2016. године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ. Гласник број 124/2012, 14/2015 I 68/2015 ) и 
Извештаја о стручној оцени за јавну набавку  услуге извођења наставе у природи , екскурзија иизлета  за 
ученике Прве основне школе краља Петра  II Ужице дел.број 02-653 од 17.11.2016. године директор 
наручиоца доноси  

 

Одлуку о додели уговора  
у поступку јавне набавке за набавку услуга извођења наставе у природи , екскурзија и 

излета   ЈН број 3/2016 
 

 
Додељује се уговор о јавној набавци за извођење наставе у природи ,екскурзија и излета   ОРН  5500000-
услуге хотела, ресторана и  и трговине на мало ; 63516000- услуге организације путовања ЈН  број 3/2016: 
 Партија 1  услуге извођења излета  за полазнике припремног предшколског програма (матичне 
школе и издвојених одељења у Качеру и ИО Стапари), у Београд понуђачу Туристичка агенција 
„Матовић“доо Чачак Улица хајдук Вељка 6А  са најнижом понуђеном ценом од 1.641,00 динара без ПДВ-а, 
односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  1.970,00 динара ( са ПДВ ) по ученику; 
. Партија 2  услуге извођења наставе у природи за ученике првог разреда понуђачу Туристичка 
агенција „Матовић“доо Чачак Улица хајдук Вељка 6А  с  са најнижом понуђеном ценом од 11.241,00 динара 
без ПДВ-а, односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  13.490,00 динара ( са ПДВ ) по 
ученику; 
 Партија 3  услуге извођења наставе у природи за ученике  другог  разреда понуђачу Туристичка 
агенција „Матовић“ доо Чачак Улица хајдук Вељка 6А  са најнижом понуђеном ценом од 11.241,00 динара 
без ПДВ-а, односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  13.490,00 динара  ( са ПДВ ) по 
ученику 
 Партија 4  услуге извођења наставе у природи за ученике трећег разреда понуђачу Туристичка 
агенција „А-супертурс“ Чачак Улица хајдук Вељка 1  са најнижом понуђеном ценом од 10.383,29 динара без 
ПДВ-а, односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  12.460,00 динара ( са ПДВ ) по ученику; 
 Партија 5  услуге извођења наставе у природи за ученике четвртог разреда понуђачу Туристичка 
агенција „Матовић“ доо Чачак Улица хајдук Вељка 6А  са најнижом понуђеном ценом од 11.191,00 динара 
без ПДВ-а, односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  13.430,00 динара  ( са ПДВ ) по 
ученику; 
 Партија 6  услуге извођења екскурзије  за ученике петог разреда понуђачу Туристичка агенција „А-
супертурс“ Чачак Улица хајдук Вељка 1    са најнижом понуђеном ценом од 4.908,31 динара без ПДВ-а, 
односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  5.890,00 динара по ученику; 
. Партија 7  услуге извођења екскурзије за ученике шестог разреда понуђачу Туристичка агенција “ 
Натионал травел“ д.о.о.Ваљево ,Улица Војводе Мишића  14  са најнижом понуђеном ценом од 5.208,00 
динара без ПДВ-а, односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  6.250,00 динара ( са ПДВ ) по 
ученику; 
 Партија 8  услуге извођења екскурзије за ученике седмог разреда понуђачу Туристичка агенција 
„Натионал травел“д.о.о. Ваљево ,Улица Војводе Мишића  14  са најнижом понуђеном ценом од 4.875,00 
динара без ПДВ-а, односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  5.850,00 динара по ученику; 
 Партија 9  услуге извођења екскурзије за ученике осмог разреда понуђачу Туристичка агенција 
„Сим Тоурс“ доо Ужице Улица Димитрија Туцовића  36 II  са најнижом понуђеном ценом од 5.160,25,динара 
без ПДВ-а, односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  6.180,00 динара по ученику; 



Партија 10  услуге извођења излета  за ученике ИО Стапари и ИО Качер понуђачу Туристичка 

агенција „Матовић“доо Чачак Улица хајдук Вељка 6А  са најнижом понуђеном ценом од 2.333,,00 динара 

без ПДВ-а, односно  са најнижом укупно плативом ценом у износу од  2.800,00 динара ( са ПДВ ) по ученику; 

 

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 садржаја предвиђених Конкурсном документацијом за јавну 
набавку број 3/2016. 

Захтев за заштиту права уложен од стране понуђача на било коју партију из става 1 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 02-601/1 од 25.10.2016. године, наручилац Прва основна школа краља Петра  II Ужице 

покренула је поступак јавне набавке услуга  за извођење наставе у природи , екскурзија и излета  за 
полазнике припремног предшколског програма и ученике од првог  до осмог разреда излета   ОРН  
5500000-услуге хотела, ресторана и  и трговине на мало ;63516000- услуге организације путовања   – врста 
поступка  Јавна набавка бр.3/2016 обликована у 10 партија. 

Јавна набавка спроведена је у поступку  јавне набавке –отворени поступак по позиву упућеном понуђачима 
који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 28.10.2016. године и на интернет страници 
наручиоца www.prvaskola.edu.rs Наручилац је у року за подношење понуда мењао конкурсну 
документацију што је условило продужење рока за подношење понуда, па је наручилац  објавио 
обавештење о продужењу рока на порталу управе за јавне набавке и својој интернет страници дана 
02.11.2016. 

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца , који се налазе на адреси Ужице, Улица 
Димитрија Туцовића 171, дана 09.11.2016. године од стране Комисије за јавну набавку   формиране 
решењем Директора Школе број 02-601/2  дана 25.10.2016 године . 

У остављеном року из конкурсне документације  за достављање понуда , до дана 09.11.2016. године до 1200 
пристигло је 8 понуда. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и о томе 
саставила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 02-653 од 17.11.2016. године Комисија з ајавне набавке је 
констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке  

Врста предмета јавне набавке : извођење наставе у  природи , екскурзија и излета  за ученике Прве основне 

школе краља Петра  II Ужице ОРН  5500000-услуге хотела, ресторана и  и трговине на мало  и 63516000 

услуге организације путовања    

Јавна набавка је обликована у 10 партија  и то: 
Партија 1: Услуге извођења  излета  за полазнике припремног предшколског програма(Матичне школе 
полазнике припремног предшколског програма ИО Качер и ИО Стапари) 
Партија 2:  Услуге извођења наставе у природи за ученике првог разреда 
Партија 3:  Услуге извођења наставе у природи за ученике другог разреда 
Партија 4 : Услуге извођења наставе у природи за ученике трећег разреда 
Партија 5:  Услуге извођења наставе у природи за ученике четвртог разреда 



Партија 6:  Услуге извођења дводневне  екскурзије за ученике петог разреда 
Партија 7 : Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике шестог разреда 
Партија 8:  Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда 
Партија 9:  Услуге извођења  дводневне екскурзије за ученике осмог разреда 
Партија 10:  Услуге извођења  излета за ученике ИО  Стапари и ИО Качер 
 
Процењена вредност јавне набавке 

 
Укупна процењена вредност јавне набавке из плана  набавки је 10.000.000,00 без ПДВ. 
 
Процењена вредност без ПДВ-а по партијама: 
партија 1- 167.433,00; партија 2 – 1.718.652,00; партија 3 -1 822.030,00; партија 4 – 1.178.795,00; партија 
5 -1.569.975,00, партија  6 – 817.566,00; партија 7 – 857.489,00 ; партија 8 – 931.101,00, партија 9- 
858.600,00 и  партија 10- 78.359,00 ( све без ПДВ-а 
Партија 1:   167.433,00 ;   динара 
Партија 2:   1.718.652,00  динара 
Партија 3 :  1 822.030,00  динара 
Партија 4:   1.178.795,00  динара 
Партија 5:   1.569.975,00   динара 
Партија 6 :  817.566,00     динара 
Партија 7:   857.489,00     динара 
Партија 8:   931.101,00     динара 
Партија 9:  858.600,00       динара 
Партија 10:   78.359,00      динара 
 
 

2. Основни подаци о понуђачима 
 
У поступку је учествовало 8 понуђача и то: 
 

Број 

 

Назив 
понуђача 

aziv i ponuђaчa 

Дел.бр. 
наручиоца 

Датум и час 
пријема 

Дел.бр. 
понуђача 

Партије за које 
конкурише 

1. 

ТА „Матовић“ Чачак, Хајдук 
Вељкова 6А 

Допуна: 

02-631 

допуна 

02-634 

08.11.2016 у 11,00 

09.11.2016 у  11,00 

 1-10 

2. 
„Рива турс“ Ужице Петра 
ћеловића 23 

02-632 09.11.2016 у  10,45  1,6,7,8 и 9 

3. 
ТА „Златан –превоз“ доо Ужице 
Међај број 2 

02-633 09.11.2016 у  11,00   1 И 10 

4. 
"А супертурс“ Чачак, Хајдук 
Вељкова 1 

02-633 09.11.2016 у  11,25  1-10 

5. 
„Сим турс“ Ужице,Д.Туцовића 
36 II 

02-636 09.11.2016 у  11,45  1,3,5,6,7,8,9 

6. 
„Амиго Травел“ Ужице 
Димитрија Туцовића 93 

02-637 09.11.2016 у  11,45  1,2,3,6,7,8,9 и 10 

7. 
„Национал травел“ д:о.о 
Ваљево,Војводе Мишића 14, 

02-639 09.11.2016 у  11,59  2,3,5,6,7,8,9 



14000 Ваљево 

8. „Балканик „д.о.о.Ваљево 02-639/2 09.11.2016 у  11,59  1-10 

 

 

3. Подаци о одбијеним понудама  

 
3.1. Укупно је поднето 8 понуда  
3.2. Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

4.2.1.  Понуда понуђача  Агенције „Национал травел“ изВаљева заведена код наручиоца под бројем 02-639 

дана 09.11.2016 се одбија као неприхватљива  : 

-за  Партију 5. јер је у истој као време реалзиације  наставе у природи предвиђен период од 

04.03.2017.до 11.03.2017-,године ,што није у складу са захтевом из техничке документације ,где је 

као оквирни период времена  извођења наставе у природи предвиђен  друга половина маја или 

прва половина јуна 2017.године(до 13.јуна 2017). Понуђач такође  није понудио смешај који је 

тражен конурсном  документацијом. Наиме, у техничким карактеристикама је тражено 

одмаралиште, а понуђач је понудио хотел „Рујна Зора“ и из тих разлога понуду  није могуће 

упоредити са другим понудама, што представља битан недостатак понуде у складу са чланом 

106.став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама. Понуђена цена овог наручиоца за партију 5. износи 

10.500,00дин без ПДВ-а односно 12.600,00 са ПДВ-ом 

-За партију 6 јер је  овај понуђач понудио  хотел „Александар“  у Нишу  у коме може да стане 
150 ученика, а  конкурсном документацијом је тражен    хотел за смештај 167 ученика и зато се 
ова понуда одбија као  недоговарјућа инеприхватљива.  Понуђена цена овог наручиоца за партију 
6 износи 4.874,00дин без ПДВ-а односно 5.850,00 са ПДВ-ом . 

-За партију 9  јер понуда не одговара техничким карактеристикама конкурсне докумнтације 
пошто је као смештај понуђен хотел“Стари кровови“  , а то је  хотел који се не налаз у центру 
Н.Сада како је тражено конкурсном документацијом и зато се ова понуда одбија као  
недоговарјућа инеприхватљива.  Понуђена цена овог наручиоца за партију 9 износи 4.875,00дин 
без ПДВ-а односно 5.850,00 са ПДВ-ом , 

4.2.2. Понуда понуђача „Балканик“ из Ваљева  за партију  број  8 одбија се као недоговарајућа и 
неприхватљива јер је дат термин(6.и 7.мај 2017.године) за реализацију  екскурзије који не одговара  
техничким карактеристикама Конкурсне документације наручиоца(термини који су тражени за 
реализацију  екскурзије су:8/9 април, 22/23. Април, 13/14.мај и 20/21.мај 2017.године) Понуђена 
цена овог понуђача је  :За партију 8 без ПДВ 5.320,82   са ПДВ   6.385,00. 

 

5. Критеријум за оцењивање понуде  

Критеријум за избор најповољније понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена 

6. Ранг листа понуђача  

6.1.Партија број 1 – излет  за полазнике припремног предшколског програма(Матичне школе полазнике 
припремног предшколског програма ИО Качер и ИО Стапари) у Београд 



Комисија је примила  7 понуде и све  су   прихватљиве и то: 

Р.бр Назив понуђача Дел.бр. 

наручиоца 

Укупна цена по 

ученику без ПДВ 

Укупна цена по 

ученику са ПДВ  

1 ТА „Матовић“ Чачак 02-631;02-
634 

1.641,00 1.970,00 

2 
„Сим турс“ Ужице 02-636 1.752,94 2.100,00 

3 „Балканик „д.о.о.Ваљево 02-639/2 1.970,84 2.365,00 

4 "А супертурс“ Чачак 02-635 2.041,66 2.450,00 

5 ТА „Златан –превоз“ доо 

Ужице 

02-633 2.053,00 2.316,00 

6 „Амиго Травел“ Ужице 02-637 2.413,00 2.600,00 

7 
„Рива турс“ Ужице 

02-632 2.499,90 3.000,00 

 
 
 
 
6.2. Партија број 2 – настава у природи за ученике 1 разреда –дестинација Златар 
 
Комисија је примила 5 понуда од којих  су  свих  пет прихватљиве и то: 

 

Р.бр Назив понуђача Дел.бр. 

наручиоца 

Укупна цена 

по ученику без 

ПДВ 

Укупна цена по 

ученику са ПДВ  

1 ТА „Матовић“ Чачак 02-631;02-
634 

11.241,00 13.490,00 

2 
"А супертурс“ Чачак 02-635 11.383,29 13.660,00 

3 Натионал“ д:о.о 

Ваљево 

02-639 12.075,00 14.490,00 

4 „Балканик 

„д.о.о.Ваљево 

02-639/2 12.483,30 14.980,00 

5 „Амиго Травел“ Ужице 02-637 12.922,20 15.700,00 

 
 
 
6.3. Партија број 3 настава у природи за ученике 2  разреда –дестинација Златар 

 
За партију број 3 Комисија је примила 6 понуде од којих су свих 6 прихватљиве и то: 

Р.бр Назив понуђача Дел.бр. Укупна цена 

по ученику без 

Укупна цена по 



наручиоца ПДВ ученику са ПДВ  

1 ТА „Матовић“ Чачак 02-631;02-
634 

11.241,00 13.490,00 

2 
"А супертурс“ Чачак 02-635 11.383,29 13.660,00 

3 Натионал“ д:о.о 

Ваљево 

02-639 12.075,00 14.490,00 

4 „Сим турс“ Ужице 02-636 12.359,26 14.890,00 

5 „Балканик 

„д.о.о.Ваљево 

02-639/2 12.483,30 14.980,00 

 

6 „Амиго Травел“ Ужице 02-637 12.922,20 15.700,00 

 
6.4. Партија број 4- настава у природи за ученике 3 разреда дестинација Тара(Митровац) 
 
За партију број 4  Комисија је примила 3 понуде од којих су све три  прихватљиве и то : 
 

Р.бр Назив понуђача Дел.бр. 

наручиоца 

Укупна цена по 

ученику без ПДВ 

Укупна цена по 

ученику са ПДВ  

1 "А супертурс“ Чачак 02-635 10.383,29 12.460,00 

2 
ТА „Матовић“ Чачак 02-631;02-

634 
10.433,00 12.520,00 

3 „Балканик“ 

д.о.о.Ваљево 

02-639/2 10.524,96 12.630,00 

 
 
 
 
6.5. Партија 5 – настава у природи за ученике 4  разреда дестинација Аранђеловац 
 
За партију број 5  приспело  је 5  понуда од којих су четири  прихватљиве и то : 

 
Р.бр Назив понуђача Дел.бр. 

наручиоца 

Укупна цена по 

ученику без ПДВ 

Укупна цена по 

ученику са ПДВ  

1 
ТА „Матовић“ Чачак 02-631;02-

634 
11.191,00 13.430,00 

2 "А супертурс“ Чачак 02-635 11.395,79 13.675,00 

3 „Балканик „д.о.о.Ваљево 02-639/2 11.466,62 13.760,00 

4 „Сим турс“ Ужице 02-636 11.690,00 14.000,00 

 
 



 
6.6 .   Партија број 6 – екскурзија за ученике 5 разреда  
 
За партију број 6  приспело је 7 понуд од којих је шест понуда прихватљива и то : 

Р.бр Назив понуђача Дел.бр. 

наручиоца 

Укупна цена 

по ученику без 

ПДВ 

Укупна цена по 

ученику са ПДВ  

1 
"А супертурс“ Чачак 02-635 4.908,31 5.890,00 

2 ТА „Матовић“ Чачак 02-631;02-
634 

4.991,00 5.990,00 

3 „Амиго Травел“ Ужице 02-637 5.164,13 5.900,00 

4 „Балканик 

„д.о.о.Ваљево 

02-639/2 5.179,15 6.215,00 

5 
„„Рива турс“ Ужице 

02-632 5.208,13 6.250,00 

6 „Сим тоурс“ Ужице 02-636 5.343,57 6.400,00 

 
 
 
6.7 .   Партија број 7 – екскурзија за ученике шестог разреда  
 
За партију број 7  приспело је 7 понуда  од којих су  свих седам прихватљиве и  то: 

Р.бр Назив понуђача Дел.бр. 

наручиоца 

Укупна цена 

по ученику 

без ПДВ 

Укупна цена 

по ученику са 

ПДВ  

1 Натионал“ д:о.о 

Ваљево 

02-639 5.208,00 6.250,00 

2 
"А супертурс“ Чачак 02-635 5.533,31 6.640,00 

3 
„„Рива турс“ Ужице 

02-632 5.591,45 6.710,00 

4 ТА „Матовић“ 
Чачак 

02-631;02-
634 

5.608,00 6.730,00 

5 „Балканик 

„д.о.о.Ваљево 

02-639/2 5.654,15 6.785,00 

6 „Сим турс“ Ужице 02-636 5.720,36 6.850,00 

7 „Амиго Травел“ 

Ужице 

02-637 5.754,96 6.590,00 

 
 
 
 



 
6.8 .  Партија број 8 – екскурзија за ученике седмог разреда  

 
За партију број 8  приспело је 7 од којих је шест понуда прихватљиво и то : 
 

Р.бр  

Назив понуђача 

Дел.бр. 

наручиоца 

Укупна цена по 

ученику без 

ПДВ 

Укупна цена по 

ученику са ПДВ  

1 Натионал“ д:о.о 

Ваљево 

02-639 4.875,00 5.850,00 

2 
ТА „Матовић“ Чачак 02-631;02-

634 
5.133,00 6.160,00 

3 "А супертурс“ Чачак 02-635 5.258,00 6.310,00 

4 „Амиго Травел“ Ужице 02-637 5.319,13 6.100,00 

5 „Сим турс“ Ужице 02-636 5.494,70 6.580,00 

6 
„„Рива турс“ Ужице 

02-632 6.249,00 7.498,00 

 
 
6.9.  Партија број 9  - екскурзија за ученике осмог  разреда  
За партију број 9  приспело је 7 понуда  од којих је шест понуда прихватљиво и то: 
 

Р.бр Назив понуђача Дел.бр. 

наручиоца 

Укупна цена по 

ученику без 

ПДВ 

Укупна цена по 

ученику са ПДВ  

1 
„Сим турс“ Ужице 02-636 5.160,25 6.180,00 

2 
ТА „Матовић“ Чачак 02-631;02-

634 
5.308,00 6.370,00 

3 "А супертурс“ Чачак 02-635 5.524,98 6.630,00 

4 
„„Рива турс“ Ужице 

02-632 5.799,77 6.960,00 

5 „Балканик 

„д.о.о.Ваљево 

02-639/2 5.962,48 7.155,00 

6 „Амиго Травел“ Ужице 02-637 6.191,62 7.100,00 

 
6.10.  Партија број 10  - излет за ученике  ИО Стапари и ИО Качер  
За партију број 10  приспело је 5 понуда  од којих су  свих пет  прихватљиве и  то: 
 

Р.бр Назив понуђача Дел.бр. 

наручиоца 

Укупна цена по 

ученику без ПДВ 

Укупна цена по 

ученику са ПДВ  



1 ТА „Матовић“ Чачак 02-631;02-
634 

2.333,00 2.800,00 

2 
"А супертурс“ Чачак 02-635 2.374,99 2.850,00 

3 „Балканик „д.о.о.Ваљево 02-639/2 2.533,33 3.040,00 

4 ТА „Златан –превоз“ доо 

Ужице 

02-633 3.054,00 3.482,00 

5 „Амиго Травел“ Ужице 02-637 3.264,98 3.600,00 

 

7.  Понуђачи којима се додељује уговор 
 
На основу стручне оцене понуда Комисија констатује да су најповољније понуде: 
 
-за партију 1 понуда понуђача ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-631;02-634 
-за партију 2 понуда понуђача  ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-631;02-634 
-за партију 3 понуда понуђача  ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-631;02-634 
-за партију 4 понуда понуђача  А-супертурс“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-635 
-за партију 5 понуда понуђача ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-631;02-634 
-за партију 6 понуда понуђача А-супертурс“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-635 
-за партију 7 понуда понуђача ТА „Натионал травел“ Ваљево, заведена код наручиоца под бројем 02-639 
-за партију 8 понуда понуђача ТА „Натионал травел“ Ваљево заведена код наручиоца под бројем 02-639 
-за партију 9 понуда понуђача ТА „СИМ тоурс“ Ужице, заведена код наручиоца под бројем 02-636 
-за партију 10 понуда понуђача ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-631;02-634 
 
 и предлаже наручиоцу да се овим понуђачима додели  уговор.  

На основу претходно наведеног  Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, Директор је 
донео одлуку како гласи у ставу 1 диспозитива 
      
У складу са  чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити  
на порталу упаве за јавне набавке и на својој интенет страници у року од три дана од дана доношења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  
наручиоцу а копију истовремено доставља републичкој комисији   у року од 5 дана од дана објављивања  
исте на порталу Управе за јавну набавку. 
 

За наручиоца 
            Директор 

 
    Никола Бацетић с.р. 


