
 

 

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете 

Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге 

ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ТРГОВАЧКЕ 

ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА , Директор Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска 

бр.1., објављује 

 

                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуге организације екскурзије за 

ученике четвртог разреда (Београд – Будимпешта – Праг – Беч – Београд ), додељује 

понуђачу СП ЛАСТА АД, БЕОГРАД, Аутопут Београд-Ниш  4. 

    О б р а з л о ж е њ е  

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне 

набавке мале вредности за достављање понуда за набавку услуга ОРГАНИЗОВАЊА 

ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ 

БЕОГРАДА. Број јавне набавке : 3/2015. 

Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања екскурзије за ученике 4.разреда  

у поступку јавне набавке мале вредности .  

Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања екскурзије за ученике 4.разреда 

(Београд – Будимпешта – Праг – Беч – Београд) и иста је  предвиђена у Финансијском 

плану и Годишњем плану набавки наручиоца за 2015.г. на конту 423911, на позицији 

64. 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге 

извођења екскурзија за ученике -  (ознака 63516000). 

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и 

очекује је око 2.400.000,00  динара без пдв за период од 01.04.2016.до 

30.04.2016.године. 

 Поступак отварања понуда вођен је дана 03.11.2015.године са почетком у 16.00 сати у 

просторијама Трговачке школе ,Београд, Хиландарска  бр.1.  

Отварање понуда води комисија у следећем саставу: 

1. Светлана Витковић, Председник комисије 

2. Станко Грујичић,члан 

3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке 

Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача 

који су поднели пуномоћја: 

 



Понуђач               Представник                    Пуномоћје 

1.КОНДОР ТИС                  Милка Стефановић                104-2 од 03.11.2015. 

Констатује се да су отварању понуда присуствовала и  

1. Љубица Медић,дипл.правник, секретар школе 

Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  

 Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача   Датум пријема       Сат  

 Заведена  

      1.   2-5/433                           ЛУИ ТРАВЕЛ ДОО               02.11.2015.         11,25 

2. 2-5/436                       СП“ЛАСТА“АД                         03.11.2015.          09,25 

 

3. 2-5/437                    КОНДОР ТИС ДОО                      03.11.2015.          11,06 

 

4. 2-5/438                     ПУТНИК ТРАВЕЛ ДОО               03.11.2015.        11,45 

 

и неблаговремене понуде: 

1. нема 

2.  

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и 

евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) : 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :  ЛУИ ТРАВЕЛ ДОО, СТЕВАНА 

ФИЛИПОВИЋА 115 а, Београд   

ПОНУЂЕНА ЦЕНА : 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  

 

Укупна вредност понуде са 

урачунатим износом ПДВ   

Јединична цена по ученику без ПДВ 

Јединична цена по ученику са ПДВ 

 

3.656.967,08 динара без 

износа ПДВ,  

3.706.360,00 динара са 

износом ПДВ 

29.491,67  динара без 

износа ПДВ,  

29.890,00 динара са 

износом ПДВ 

Рок и начин плаћања  до 45 дана од дана пријема 

фактуре 

Важност понуде 120 дана од дана отварања 

понуда  

Време извођења екскурзија Од април.2016.г. до априла.2016.  



 

 

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : СП „ЛАСТА“ АД , АУТОПУТ БЕОГРАД-

НИШ БР.4. Београд   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА : 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  

 

Укупна вредност понуде са 

урачунатим износом ПДВ   

 

Јединична цена по ученику без ПДВ 

 

Јединична цена по ученику са ПДВ 

 

2.387.000,00 динара без 

износа ПДВ,  

 

2.864.400,00 динара са 

износом ПДВ 

19.250,00 динара без износа 

ПДВ,  

23.100,00 динара са 

износом ПДВ 

Рок и начин плаћања  до 45 дана од дана пријема 

фактуре 

Важност понуде 150 дана од дана отварања 

понуда  

Време извођења екскурзија Од 04.04..2016.г. до 08.04..2016.  



 

 

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : КОНДОР ТИС ДОО , ул.Гимназијска 

бр.1, Лозница                        

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА : 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а   

 

 

Укупна вредност понуде са 

урачунатим износом ПДВ   

 

Јединична цена по ученику без ПДВ 

Јединична цена по ученику са ПДВ 

 

 

 

2.521.353,50 динара без 

износа ПДВ,  

 

3.025.600,00 динара са 

износом ПДВ 

 

20.333,49 динара без износа 

ПДВ,  

24.400,00 динара са 

износом ПДВ 

 

Рок и начин плаћања  

 

 

15 дана од дана пријема 

фактуре 

Важност понуде 

 

 

150 дана од дана отварања 

понуда  

 

 

Време извођења екскурзија 

 

Од 19.04.2016.г. до 23.04.2016.  

 



 

 

 

 

4.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : ПУТНИК ТРАВЕЛ ДОО, ул.Драгослава 

Јовановића 13, Београд                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА : 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а   

Укупна вредност понуде са 

урачунатим износом ПДВ   

 

Јединична цена по ученику без ПДВ 

Јединична цена по ученику са ПДВ 

 

 

 

2.786.776,00 динара без 

износа ПДВ,  

2.838.360,00 динара са 

износом ПДВ 

22.474,00 динара без износа 

ПДВ,  

22.890,00 динара са 

износом ПДВ 

Рок и начин плаћања  

 

до 45 дана од дана пријема 

фактуре 

Важност понуде 120 дана од дана отварања 

понуда  

 

Време извођења екскурзија 

 

Од 14.04.2016.г. до 18.04.2016. 



 

 

 

 

Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум НАЈНИЖЕ 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Ценећи достављене благовремене понуде понуђача Комисија наручиоца је  

одбила као неприхватљиве понуде понуђача ЛУИ ТРАВЕЛ ДОО, СТЕВАНА 

ФИЛИПОВИЋА 115 а, Београд , понуђача КОНДОР ТИС ДОО , ул.Гимназијска 

бр.1, Лозница и понуђача ПУТНИК ТРАВЕЛ ДОО, ул.Драгослава Јовановића 13, 

Београд из разлога што исте превазилазе процењене вредности предметне набавке. 

Понуду понуђача СП ЛАСТА АД, БЕОГРАД,Аутопут Београд-Ниш бр.4, Комисија 

наручиоца је оценила као прихватљиву. 

У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог Комисије 

Директор је донео одлуку о додели уговора за  набавку услуга организације екскурзије 

за ученике четвртог разреда  којом уговор у предметној јавној набавци додељује 

понуђачу СП ЛАСТА АД, БЕОГРАД,Аутопут Београд-Ниш  4. 

У предметној јавној набавци сходно горе наведеном Директор школе је закључио 

уговор са понуђачем СП ЛАСТА АД, БЕОГРАД, Аутопут Београд-Ниш  4, бр. 

Уговора (дел. бр.наручиоца  је 1094 од 16.11.2015. године, а пружаоца услуге је 13764 

од 18.11.2015. године). 

 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити на Порталу 

Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

ДИРЕКТОР ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ                         

                                     Зоранка Ребић 

                                     _______________________________ 


