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Основна школа „Вук Караџић“ 

Ул. Таковска бр. 41; 11000 Београд 

Датум: 09.10.2019. год. 

Дл. број: 10/123 

 
 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 

14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 10/117 

од 04.10.2019. године, Комисије за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) за отворени 

поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума - услуге бр. 03/19: 

„Екскурзије, настава у природи и излети“ (предмет набавке обликован је у XX 

партија) за све партије, директор Основне школе „Вук Караџић“, као одговорно лице 

наручиоца доноси 

 

О Д Л У К У 

О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
(за партије II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI, XVIII и XX)  

 

Iа ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Liberty travel“ 

д.о.о. из Београда, ул Обилићев Венац бр. 30, 11000 Београд, МБ: 204219753; ПИБ: 

105590568, чија је (прихватљива) Понуда бр. 10/102 од 30.09.2019. година, применом 

критеријума „најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за отворени поступак 

јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр. 03/19 - услуге – „Екскурзије, 

настава у природи и излети“ и то за следеће партије: III, IV, V, VIII, IX, XII, XIV и 

XVIII предметног поступка, за потребе Наручиоца, Основне школе „Вук Караџић“. 

Поменути Понуђач је у својој понуди понудио најнижу цену за наведену партију и у истој 

доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова у складу са 

члановима 75. и 76, а у вези члана 77. ЗЈН постављених у предметној Конкурсној 

документацији. 
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Iб ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Транс југ травел“ 

д.о.о. из Београда, ул. Карађорђева бр. 77, МБ: 06194206, ПИБ: 20272520, чија је 

(прихватљива) Понуда бр. 10/104 од 30.09.2019. година, применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ оцењена као најповољнија за отворени поступак јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума бр. 03/19 - услуге – „Екскурзије, настава у природи и 

излети“ и то за следеће партије: II и XX предметног поступка, за потребе Наручиоца, 

Основне школе „Вук Караџић“. Поменути Понуђач је у својој понуди понудио најнижу 

цену за наведену партију и у истој доставио доказе о испуњењу свих обавезних и 

додатних услова у складу са члановима 75. и 76, а у вези члана 77. ЗЈН постављених у 

предметној Конкурсној документацији. 

 

Iв ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Про-тимис“ д.о.о. 

из Београда, ул. Булевар Уметности бр. 27/I, 11000 Београд, МБ: 20222808; ПИБ: 

104736835, чија је (прихватљива) Понуда бр. 10/106 од 30.09.2019. година, применом 

критеријума „најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за отворени поступак 

јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр. 03/19 - услуге – „Екскурзије, 

настава у природи и излети“ и то за следећу партију: VI предметног поступка, за 

потребе Наручиоца, Основне школе „Вук Караџић“. Поменути Понуђач је у својој 

понуди понудио најнижу цену за наведену партију и у истој доставио доказе о 

испуњењу свих обавезних и додатних услова у складу са члановима 75. и 76, а у вези 

члана 77. ЗЈН постављених у предметној Конкурсној документацији. 

 

Iг ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Балканик“ д.о.о. 

из Ваљева, ул. Синђелићева 24, 14000 Ваљево, МБ: 07969813; ПИБ: 101492932, чија је 

(прихватљива) Понуда бр. 10/107 од 30.09.2019. година, применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ оцењена као најповољнија за отворени поступак јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума бр. 03/19 - услуге – „Екскурзије, настава у природи и 

излети“ и то за следеће партије: XI и XVI предметног поступка, за потребе Наручиоца, 

Основне школе „Вук Караџић“. Поменути Понуђач је у својој понуди понудио најнижу 

цену за наведене партије и у истој доставио доказе о испуњењу свих обавезних и 

додатних услова у складу са члановима 75. и 76, а у вези члана 77. ЗЈН постављених у 

предметној Конкурсној документацији. 

 

II ОБЈАВИТИ Одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних 

набавки. 

 

III ЗАКЉУЧИТИ оквирне споразуме за предметне партије на процењене 

вредности истих, дефинисаних у Одлуци о покретању поступка. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке директора Основне школе „Вук 

Караџић“ бр. 10/56 од 22.07.2019. године покренут је отворени поступак јавне набавке 

са циљем закључења оквирног споразума услуге – Екскурзије, настава у природи и 

излети (предмет набавке обликован је у XIX партија) за потребе Наручиоца, Основне 

школе „Вук Караџић“, (јавна набавка бр. 03/19). Процењена вредности јавне набавке је 

15.490.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, и по партијама у динара (рсд.) без ПДВ-а: 

 

 I партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда  (јесен 2019), → 200.000,00 

дин  

 II партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда  (пролеће 2020), → 

200.000,00 дин 

 III партија: Настава у природи за ученике 1. разреда на (лето 2020), → 

2.500.000,00 дин 

 IV партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда (јесен 2019), → 280.000,00 

дин 

 V партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе (пролеће 2020), → 

280.000,00 дин 

 VI партија: Настава у природи за ученике 2. разреда школе (зима 2019), → 

2.500.000,00 дин 

 VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе (јесен 2019), → 

220.000,00 дин 

 VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе (пролеће 2020), → 

280.000,00 дин 

 IX партија: Настава у природи за ученике 3. разреда школе (зима 2019), → 

2.750.000,00 дин 

 X партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе (јесен 2019), → 

220.000,00 дин 

 XI партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе (пролеће 2020), → 

200.000,00 дин 

 XII партија: Настава у природи за ученике 4. разреда школе (зима 2019), → 

2.500.000,00 дин 

 XIII партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе (јесен 2019), → 

280.000,00 дин 

 XIV партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе (пролеће 2020), → 

300.000,00 дин 
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 XV партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе (јесен 2019), → 

220.000,00 дин 

 XVI партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе у (пролеће 2020), 

→ 220.000,00 дин 

 XVII партија: Екскурзија за ученике 7. разреда школе (јесен 2019), → 

670.000,00 дин 

 XVIII партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе (пролеће 2020), 

→ 200.000,00 дин 

 XIX партија: Екскурзија за ученике 8. разреда школе (јесен 2019) → 

1.250.000,00 дин 

 XX партија: Екскурзија-излет за ученике 8. разреда школе (пролеће 2020) → 

220.000,00 дин; 

 

Комисија Наручиоца је спровела отворени поступак јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума на основу члана 32, члана 40. и члана 40а став 1. ЗЈН, 

објављивањем Позива за подношење понуда бр. 10/59-1 од 28.08.2019. године и 

Конкурсне документације 10/59 на Порталу јавних набавки, дана 28.08.2019. године, 

односно измена Конкурсне документације - I измена КД бр. 10/100 од 18.09.2019. 

године, II измена КД бр. 10/100-1 од 20.09.2019. године, коју је пратило и обавештење о 

померању рока за подношење понуда истог дана, а по Одлуци о покретању поступка 

директора Школе бр. 10/56 од 22.07.2019. године. 

 

Благовремено, до дана 30.09.2019. године до 10:00 часова пристигле су понуде  

следећих понуђача: 

 

1. Понуда бр. 10/102, понуђача „Liberty travel“ д.о.о. из Београда, ул Обилићев 

Венац бр. 30, 11000 Београд, МБ: 204219753; ПИБ: 105590568, достављена дана 

30.09.2019. године у 08:50 часова и то за све партије предметног поступка, осим 

партије 6. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству из 

конкурсне документације. 

 

2. Понуда бр. 10/103, понуђача „Октопод травел“ д.о.о. из Београда, Бојанска 

бр. 7, 11000 Београд, МБ:17205196; ПИБ:101468904, достављена дана 30.09.2019. године 

у 09:10 часова, и то за партије 4, 6, 11, 16, 18. и 19. Констатује се да је понуда 

запечаћена, обележена и затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

3. Понуда бр. 10/104, понуђача „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда, ул. 

Карађорђева бр. 77, МБ: 06194206, ПИБ: 20272520, достављена дана 30.09.2019. године у 

09:25 часова и то за све партије осим 2, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 19. и 20. Констатује се да је 

понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству из конкурсне документације. 
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4. Понуда бр. 10/105, понуђача „Луи травел“ д.о.о. из Београда, ул. Стевана 

Филиповића бр. 115а, 11000 Београд, МБ: 17170368; ПИБ: 101031973 достављена дана 

30.09.2019. године у 09:45 часова и то за све партије предметног поступка, осим за 

партије 9, 12, 17. и 19. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по 

упутству из конкурсне документације. 

 

5. Понуда бр. 10/106, понуђача „Про-тимис“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар 

Уметности бр. 27/I, 11000 Београд, МБ: 20222808; ПИБ: 104736835, достављена дана 

30.09.2019. године у 09:55 часова, и то за партију 6. Констатује се да је понуда 

запечаћена, обележена и затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

6. Понуда бр. 10/107, понуђача „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, ул. Синђелићева 

24, 14000 Ваљево, МБ: 07969813; ПИБ: 101492932, достављена дана 30.09.2019. године у 

09:58 часова и то за све партије предметног поступка, осим за партије 2, 3, 9. и 12. 

Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству из конкурсне 

документације. 

 

КРИТЕРИЈУМ за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена  цена.  

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Стручну оцену понуда за јавну набавку услуга – Екскурзије, настава у природи и 

излети (предмет набавке обликован је у XX партија), је Комисија извршила 

констатујући да су понуђачи доставили понуде са следећим ценама, по партијама:  

 

I партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда  (јесен 2019), → 200.000,00 дин  

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 307.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 321.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 312.271,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 325.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 277.585,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 313.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 
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понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

II партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда  (пролеће 2020), → 200.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 352.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 366.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

274.740,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 284.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 285.181,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 297.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

III партија: Настава у природи за ученике 1. разреда на (лето 2020), → 2.500.000,00 

дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.357.333,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.399.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 2.333.363,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.362.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

IV партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда (јесен 2019), → 280.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 332.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 346.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 



Одлука о закључењу ОС бр. 2 – ЈН ОП бр. 03/19: „Екскурзије, настава у природи и излети“ 2019 
 

Страна 7 од 23 

ОШ „Вук Караџић“ - Београд  

2. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

347.600,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 365.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 120 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 350.181,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 362.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 322.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 357.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

V партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе (пролеће 2020), → 

280.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 275.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 289.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

288.220,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 297.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 295.181,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 274.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 309.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

VI партија: Настава у природи за ученике 2. разреда школе (зима 2019), → 

2.500.000,00 дин 
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1. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.458.333,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 120 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.319.800,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.372.700,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 2.483.817,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.517.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Про-тимис“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 2.303.579,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.319.412,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

5. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 2.291.338,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.395.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе (јесен 2019), → 220.000,00 

дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 305.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 319.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 301.727,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 314.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 



Одлука о закључењу ОС бр. 2 – ЈН ОП бр. 03/19: „Екскурзије, настава у природи и излети“ 2019 
 

Страна 9 од 23 

ОШ „Вук Караџић“ - Београд  

3. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 252.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 287.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе (пролеће 2020), → 

280.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 276.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 290.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

299.840,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 308.900,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 293.348,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 274.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 309.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

IX партија: Настава у природи за ученике 3. разреда школе (зима 2019), → 

2.750.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.713.333,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.755.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

X партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе (јесен 2019), → 220.000,00 

дин 
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1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 305.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 319.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 301.727,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 314.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 252.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 287.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

XI партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе (пролеће 2020), → 

200.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 297.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 311.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

311.484,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 315.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 120 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

299.140,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.700,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 319.363,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 333.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

5. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 272.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 
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понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

XII партија: Настава у природи за ученике 4. разреда школе (зима 2019), → 

2.500.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.547.333,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.589.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

XIII партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе (јесен 2019), → 280.000,00 

дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 261.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 275.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 306.681,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 318.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 278.585,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 314.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

XIV партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе (пролеће 2020), → 

300.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 271.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 285.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

307.800,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 312.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 
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важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 303.136,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 317.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 261.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 296.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

XV партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе (јесен 2019), → 220.000,00 

дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 305.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 319.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 301.727,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 314.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 252.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 287.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

XVI партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе у (пролеће 2020), → 

220.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 274.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 288.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 
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2. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

288.834,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 292.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 120 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

279.700,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 288.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 298.590,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 312.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

5. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 246.585,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 282.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

XVII партија: Екскурзија за ученике 7. разреда школе (јесен 2019), → 670.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 913.333,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 940.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 866.335,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 920.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

XVIII партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе (пролеће 2020), → 

200.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 285.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 299.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 
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2. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

311.484,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 315.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 120 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

299.140,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.700,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 320.863,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 334.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

5. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 272.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

XIX партија: Екскурзија за ученике 8. разреда школе (јесен 2019) → 1.250.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

1.313.666,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 1.347.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

1.324.434,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 1.341.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 120 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

1.181.840,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 1.228.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 1.262.753,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 1.331.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 
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понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

XX партија: Екскурзија-излет за ученике 8. разреда школе (пролеће 2020) → 

220.000,00 дин; 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 282.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 296.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

273.640,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 283.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком 

важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена 

у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 281.181,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 293.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

4. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 253.583,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 289.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 170 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему 

по упутству из конкурсне документације. 

 

Комисија је у фази стручне оцене утврдила недостатак, оценила је понуду за IV, V, 

VI, VIII, XIV, XVIII и XX партијe предметног поступка понуђача „Балканик“ д.о.о. из 

Ваљева као неприхватљиву, као и „Луи травел“ д.о.о. из Београда за III партију, и то је 

описано на следећи начин: 

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, који је у понуди бр. 10/107 (за партијe IV, V, VI, 

VIII, XIV, XVIII и XX), а за којe је понудио цене наведене у претходном делу одлуке, је, 

по сопственом признању, одговором на упит у смислу члана 93. став 1. ЗЈН од стране 

Наручиоца, погрешно исказао цене без ПДВ-а за партије IV, V, VI, VIII, XIV, XVIII и XX 

предметног поступка, имајући у виду специфичност предметних услуга и једниствене 

цене турситичких услуга. Наиме, како је упут понуђачима у вези пореског третмана 

предметне услуге јасно наведен у конкурсној документацији, а како се рангирање понуда 

применом критеријума за стручну оцену понуда „најнижа понуђена цена“ врши на основу 

цена без ПДВ-а, јасно је да Понуду понуђача Балканик д.о.о. из Ваљева за IV, V, VI, VIII, 
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XIV, XVIII и XX партије није могуће узети у даље разматрање и стручну оцену понуда.  

Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди за све партије у којима је 

учествовао доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у 

вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и свих додатних услова постављених 

предметном конкурсном документацијом, у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 

ЗЈН (осим за партију XIX), постављеног предметном конкурсном документацијом, 

али није поступила по императивном упуту у вези пореског третмана туристичке 

услуге, што понуде за IV, V, VI, VIII, XIV, XVIII и XX партије чини понудом са битним 

недостацима у смислу члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН. Све наведено понуду чини 

неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, али и понудом која садржи 

битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) ЗЈН, те се као таква 

ОДБИЈА и не узима у даље разматрање, односно рангирање за партије IV, V, VI, 

VIII, XIV, XVIII и XX предметног поступка. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда, који је у понуди бр. 10/105 (за партију III), а 

за коју је понудио цену наведену у претходном делу одлуке, је доставио потврду 

резервације за објекат (Коначиште „Пепа“) који нема спортски терен у свом склопу и 

није обезбеђен од главне саобраћајнице, а што је изричито захтевано у техничкој 

спецификацији за предметну партију (цитат фрагмента са 17. од 195. стр. предметне 

конкурсне документације: „...у свом склопу најмање један спортски терен... уређен 

простор око објекта за безбедан боравак деце, објекат обезбеђен од главне 

саобраћајнице...“). Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди за све партије у 

којима је учествовао доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 

члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и не и свих додатних услова 

постављених предметном конкурсном документацијом, и то оног у смислу члана 76. 

а у вези члана 77. став 2. тачке 2) подтачка (6) ЗЈН (саобразност понуде са техничком 

спецификацијом и захтевима), постављеног предметном конкурсном 

документацијом, што понуду за партију III чини понудом са битним недостацима у 

смислу члана 106. став 1. тачка 2) ЗЈН. Све наведено понуду чини неприхватљивом у 

смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН али и понудом која садржи битне недостатке у 

складу са чланом 106. став 1. тачка 2) ЗЈН, те се као таква ОДБИЈА и не узима у 

даље разматрање, односно рангирање за партију III. 

 

Такође, стручну оцену понуда за јавну набавку услуга – Екскурзије, настава у 

природи и излети (предмет набавке обликован је у XX партија) је Комисија извршила 

констатујући и да су понуде следећих понуђача прихватљиве (за партије II, III, IV, V, 

VI, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI, XVIII и XX), и то:  

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди бр. 10/102 (за партије II, III, IV, 

V, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI, XVIII и XX), а за које је понудио цену наведену у 
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претходном делу одлуке. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из 

конкурсне документације и да је понуђач уз понуду зa свe нaвeдeнe пaртиje у кojимa je 

исти учeствoвao доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова 

постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у 

вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 

33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у 

даље разматрање, односно рангирање. 

 

2. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди бр. 10/103 (за партије IV, VI, 

XI, XVI, XVIII и XX,), а за које је понудио цену наведену у претходном делу одлуке. 

Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне документације и да 

је понуђач уз понуду зa свe нaвeдeнe пaртиje у кojимa je исти учeствoвao доставио доказе 

о испуњењу свих обавезних и додатних услова постављених предметном конкурсном 

документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини 

прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 

недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 

рангирање.  

 

3. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди бр. 10/104 (за партије II, V, 

VI, VIII, XI, XIV, XVIII и XX), а за које је понудио цену наведену у претходном делу 

одлуке. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је понуђач уз понуду зa свe нaвeдeнe пaртиje у кojимa je исти 

учeствoвao доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова 

постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у 

вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 

33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у 

даље разматрање, односно рангирање. 

 

4. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди бр. 10/105 (за партијe II, IV, V, 

VI, VIII, XI, XIV, XVI, XVIII и XX), а за које је понудио цену наведену у претходном 

делу одлуке. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је понуђач уз понуду зa свe нaвeдeнe пaртиje у кojимa je исти 

учeствoвao доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова 

постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у 

вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 

33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у 

даље разматрање, односно рангирање. 

 

5. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди бр. 10/107 (за партије XI, XIV и 

XVI), а за које је понудио цене наведене у претходном делу одлуке по партијама. 
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Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне документације и да 

је понуђач уз понуду зa свe нaвeдeнe пaртиje у кojимa je исти учeствoвao доставио доказе 

о испуњењу свих обавезних и додатних услова постављених предметном конкурсном 

документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини 

прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 

недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 

рангирање. 

 

Након прегледа, рачунске провере и оцене прихватљивих и понуда без битних 

недостатака из претходног дела Одлуке (од најповољније пoд рeдним брojeм 1. пa дaљe – 

2, 3...), по предметним партијама, оценила и дала предлог закључења оквирних споразума 

по партијама на следећи начин (како су понуде и рангиране): 

 

II партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда  (пролеће 2020), → 200.000,00 дин 

 

1. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

274.740,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 284.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 285.181,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 297.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

3. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 352.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 366.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

III партија: Настава у природи за ученике 1. разреда на (лето 2020), → 2.500.000,00 

дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.357.333,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.399.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

IV партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда (јесен 2019), → 280.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 332.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 346.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

347.600,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 365.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

3. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 350.181,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 362.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 
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V партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе (пролеће 2020), → 

280.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 275.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 289.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

288.220,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 297.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

3. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 295.181,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

VI партија: Настава у природи за ученике 2. разреда школе (зима 2019), → 

2.500.000,00 дин 

 

1. „Про-тимис“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 2.303.579,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.319.412,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом.  

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.319.800,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.372.700,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

3. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.458.333,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

4. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 2.483.817,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.517.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе (пролеће 2020), → 

280.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 276.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 290.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 293.348,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

3. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

299.840,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 308.900,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 
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IX партија: Настава у природи за ученике 3. разреда школе (зима 2019), → 

2.750.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.713.333,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.755.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

XI партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе (пролеће 2020), → 

200.000,00 дин 

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 272.085,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 297.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 311.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

3. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

299.140,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.700,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

4. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

311.484,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 315.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

5. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 319.363,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 333.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

XII партија: Настава у природи за ученике 4. разреда школе (зима 2019), → 

2.500.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

2.547.333,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.589.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

XIV партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе (пролеће 2020), → 

300.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 271.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 285.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 303.136,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 317.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 
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3. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

307.800,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 312.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

XVI партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе у (пролеће 2020), → 

220.000,00 дин 

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за предметну партију, цену од 246.585,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 282.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 274.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 288.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

3. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

279.700,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 288.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

4. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

288.834,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 292.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом  

 

5. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 298.590,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 312.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

XVIII партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе (пролеће 2020), → 

200.000,00 дин 

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 285.667,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 299.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

299.140,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 307.700,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

3. „Октопод травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

311.484,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 315.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

4. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 320.863,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 334.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

XX партија: Екскурзија-излет за ученике 8. разреда школе (пролеће 2020) → 

220.000,00 дин; 
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1. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

273.640,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 283.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

2. „Луи травел“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 281.181,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 293.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

3. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди за предметну партију, цену од 

282.667,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 296.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

Након прегледа, рачунске провере и рангирања прихватљивих и понуда без битних 

недостатака из Извештаја о стручној оцени понуда (од најповољније пoд рeдним брojeм 1. 

пa дaљe – 2, 3...), по предметним партијама, оценила и дала предлог закључења оквирних 

споразума по партијама на следећи начин (како су понуде и рангиране):  

 

1. „Liberty travel“ д.о.о. из Београда у понуди бр. 10/102 (за партије III, IV, V, 

VIII, IX, XII, XIV и XVIII),  

 

2. „Транс југ травел“ д.о.о. из Београда у понуди бр. 10/104 (за партије II и XX),  

 

3. „Про-тимис“ д.о.о. из Београда у понуди бр. 10/106 (за партију VI), 

 

4. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди бр. 10/107 (за партије XI и XVI), 

 

Комисија је у складу са наведеним препоручила директору Школе да понуде 

ових понуђача изабере као најповољније и са њима закључи оквирне споразуме за 

наведене партије. 

 

Директор је прихватио предлоге Комисије те на основу истих је донео одлуку о 

закључењу оквирних споразума по партијама као у диспозитиву (изреци). 

 

На основу изнетог одлучено је као у изреци. 

ПОУКА (упутство о правном средству):  

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
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за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. 

став 1. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 

достави доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 120.000,00 

динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 

03/19, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, ОШ "Вук Караџић", јавна 

набавка са циљем закључења оквирног споразума (услуге) бр. 03/19 – и бројем партије за коју се 

подноси ЗЗП. 

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање 

платног промета са видљивим датумом реализације уплате. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                               Урош Момчиловић с.р. 
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