
ОШ „Марија Трандафил“  
Паунова 14, 21203 Ветерник 

телефон/факс: 021 / 820 - 940     

e-mail: osmarijatrandafil@gmail.com 

 

број: 648/03 

 
датум:  26.03.2020.

 
 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама 

(Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

  ЈНМВ 1.2.2/2020 -услуга извођење екскурзија и наставеу природи у шк.2019/2020.години 

  

Наручилац: 
ОШ “Марија Трандафил” 

Паунова бр.14, 21203 Ветерник 

ПИБ: 106251124 

МАТ.БРОЈ: 08907498 

Интернет страници:www.osmarijatrandafil.edu.rs 

e-mail: osmarijatrandafil@gmail.com 

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста предмета  јавне набавке: 

Услуга 

Предмет јавне набавке: Закључење уговора за набавку услуга извођење екскурзија и наставе у природи у 

шк.2019/2020.години Назив и ознака из општег речника: шифра: 63516000 – услуге организације путовања. 

 

Уговорена вредност за партију 1. екскурзија за ученике I разредa: -294.800,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљена je једна понуда 

Највиша и најнжа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а -294.800,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а -294.800,00 динара  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а –  294.800,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв -а -  294.800,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2020.године 

Датум закључења уговора: 23.03.2020. 

Подаци о добављачу: ''Аvenija putovanja DOO'' Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 12, 21000 Нови Сад, 

матични број : 20293276 

Период важења уговора: до окончања екскурзија   

Околности  које представљају основ за измену уговора: виша сила 

 

Уговорена вредност за партију 2. екскурзија за ученике II разредa: 191.730,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљена je једна понуда 

Највиша и најнжа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а -191.730,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а -191.730,00 динара 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а –191.730,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв -а - 191.730,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: / 



Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2020.године 

Датум закључења уговора: 23.03.2020. 

Подаци о добављачу: ''Аvenija putovanja DOO'' Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 12, 21000 Нови Сад, 

матични број : 20293276 

Период важења уговора: до окончања екскурзија   

Околности  које представљају основ за измену уговора: виша сила 

 

Уговорена вредност за партију 3. екскурзија за ученике III и  IV разредa: -482.440,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљена je једна понуда 

Највиша и најнжа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а -482.440,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а - 482.440,00 динара 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а – 482.440,00 динара  

Најнижа понуђена цена без пдв -а -   482.440,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2020.године 

Датум закључења уговора: 23.03.2020. 

Подаци о добављачу: ''Аvenija putovanja DOO'' Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 12, 21000 Нови Сад, 

матични број : 20293276 

Период важења уговора: до окончања екскурзија   

Околности  које представљају основ за измену уговора: виша сила 

 

Уговорена вредност за партију 4. екскурзија за ученике V разредa: -318.912,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљена je једна понуда 

Највиша и најнжа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а -318.912,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а -318.912,00 динара 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а – 318.912,00 динара  

Најнижа понуђена цена без пдв -а -   318.912,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2020.године 

Датум закључења уговора:23.03.2020. 

Подаци о добављачу: ''Аvenija putovanja DOO'' Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 12, 21000 Нови Сад, 

матични број : 20293276 

Период важења уговора: до окончања екскурзија   

Околности  које представљају основ за измену уговора: виша сила 

 

Уговорена вредност за партију 5. екскурзија за ученике VI разредa: -240.750,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљена je једна понуда 

Највиша и најнжа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а -240.750,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а -240.750,00 динара 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а – 240.750,00 динара  

Најнижа понуђена цена без пдв -а -  240.750,00 динара  

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2020.године 



Датум закључења уговора: 23.03.2020. 

Подаци о добављачу: ''Аvenija putovanja DOO'' Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 12, 21000 Нови Сад, 

матични број : 20293276 

Период важења уговора: до окончања екскурзија   

Околности  које представљају основ за измену уговора: виша сила 

 

Уговорена вредност за партију 6. екскурзија за ученике VII разредa: -249.075,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљена je једна понуда 

Највиша и најнжа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а - 249.075,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а -249.075,00 динара 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а – 249.075,00 динара  

Најнижа понуђена цена без пдв -а - 249.075,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2020.године 

Датум закључења уговора: 23.03.2020. 

Подаци о добављачу: ''Аvenija putovanja DOO'' Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 12, 21000 Нови Сад, 

матични број : 20293276 

Период важења уговора: до окончања екскурзија   

Околности  које представљају основ за измену уговора: виша сила 

 

Уговорена вредност за партију 7. екскурзија за ученике VIII разредa: -656.625,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљено je две понуде 

Највиша и најнжа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а -656.625,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а- 656.625,00 динара 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а –  656.625,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв -а - 656.625,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2020.године 

Датум закључења уговора: 23.03.2020. 

Подаци о добављачу: ''Аvenija putovanja DOO'' Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 12, 21000 Нови Сад, 

матични број : 20293276 

Период важења уговора: до окончања екскурзија   

Околности  које представљају основ за измену уговора: виша сила 

 

Уговорена вредност за партију 8. настава у природи за ученике IV разредa: -1.194.000,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљена je једна понуда 

Највиша и најнжа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а –1.194.000,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а -1.194.000,00 динара 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а –  1.194.000,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв -а -   1.194.000,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2020.године 

Датум закључења уговора: 23.03.2020. 



Подаци о добављачу: ''Аvenija putovanja DOO'' Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 12, 21000 Нови Сад, 

матични број : 20293276 

Период важења уговора: до окончања екскурзија   

Околности  које представљају основ за измену уговора: виша сила 

 

 

                                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈНМВ 1.2.2/2020 

                                                                                 Лице овлашћено за јавне набавке, 

                                                         Евгенија Глушчевић ______________________ 

 


