
ОШ „Марија Трандафил“  
Паунова 14, 21203 Ветерник 

телефон/факс: 021 / 820 - 940     

e-mail: osmarijatrandafil@gmail.com 

 

број: 584/09 

 
датум: 13.03.2020. 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда број 580/03 од 12.03.2020. године, директор 

ОШ„Марија Трандафил“ из Ветерника, дана 13.03.2020. године, доноси:  

 

   О Д Л У К У  

о додели уговора 
 

              1. Уговор о јавној набавци услуга: услуга извођење екскурзија и наставе у природи у 

шк.2019/2020.години, додељује се: 

   За партију 1. екскурзија за ученике I разредa - „Avenija putovanja DOO“ Нови 

Сад, ул. Веселина Маслеше бр.12, а на основу понуде пристигле дана 11.03.2020. године у 

11.02 часова.  

Укупна вредност набавке за Партију 1, уговора се у износу од 294.800,00 динара без 

ПДВ-а, односно 294.800,00 динара са ПДВ-ом. 

За партију 2. екскурзија за ученике II разредa - „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад, 

ул. Веселина Маслеше бр.12а на основу понуде пристигле дана 11.03.2020. године у 11.02 

часова.  

Укупна вредност набавке за Партију 2, уговора се у износу од 191.730,00 динара без 

ПДВ-а, односно 191.730,00 динара са ПДВ-ом. 

За партију 3. екскурзија за ученике III и IV разредa -„Avenija putovanja DOO“ 

Нови Сад, ул. Веселина Маслеше бр.12, а на основу понуде пристигле дана 11.03.2020. 

године у 11.02 часова.  

Укупна вредност набавке за Партију 3, уговора се у износу од 482.440,00 динара без 

ПДВ-а, односно 482.440,00 динара са ПДВ-ом. 

За партију 4. екскурзија за ученике V разредa -„Avenija putovanja DOO“ Нови Сад, 

ул. Веселина Маслеше бр.12 а на основу понуде пристигле дана 11.03.2020. године у 11.02 

часова.  

Укупна вредност набавке за Партију 4, уговора се у износу од 318.912,00 динара без 

ПДВ-а, односно 318.912,00 динара са ПДВ-ом. 

За партију 5. екскурзија за ученике VI разредa -„Avenija putovanja DOO“ Нови 

Сад, ул. Веселина Маслеше бр.12, а на основу понуде пристигле дана 11.03.2020. године у 

11.02 часова.  

Укупна вредност набавке за Партију 5, уговора се у износу од 240.750,00 динара без 

ПДВ-а, односно 240.750,00 динара са ПДВ-ом. 

За партију 6. екскурзија за ученике VII разредa -„Avenija putovanja DOO“ Нови 

Сад, ул. Веселина Маслеше бр.12 а на основу понуде пристигле дана 11.03.2020. године у 

11.02 часова.  

Укупна вредност набавке за Партију 6, уговора се у износу од 249.075,00 динара без 

ПДВ-а, односно 249.075,00 динара са ПДВ-ом. 

За партију 7. екскурзија за ученике VIII разредa -„Avenija putovanja DOO“ Нови 

Сад, ул. Веселина Маслеше бр.12 а на основу понуде пристигле дана 11.03.2020. године у 

11.02 часова.  

Укупна вредност набавке за Партију 7, уговора се у износу од 656.625,00 динара без 

ПДВ-а, односно 656.625,00 динара са ПДВ-ом. 

За партију 8. настава у природи за ученике IV разреда  -„Avenija putovanja DOO“ 

Нови Сад, ул. Веселина Маслеше бр.12 а на основу понуде пристигле дана 11.03.2020. 

године у 11.02 часова.  



Укупна вредност набавке за Партију 8, уговора се у износу од 1.194.000,00 динара без 

ПДВ-а, односно 1.194.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

   
Наручилац је дана 06.02.2020. године донео одлуку о покретању поступка за јавну 

набавку мале вредности - услуга извођење екскурзија и наставе у природи у 

шк.2019/2020.години (ЈНМВ: 1.2.2) назив из ОРН - 63516000 – услуге организације путовања.  

 Наручилац је позив за достављање понуда и конкурсну документацију објавио 

04.03.2020.године на Порталу јавних набавки и интернет страници. 

Рок за подношење понуда је био 12.03.2020. године до 14:00 часова. 

Јавно отварање понуда је обављено 12.03.2020. године у 18:00 часова у просторијама 

наручиоца.   

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 понуда.  

 Након спроведеног отварања понуда комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр: 580/03 од 12.03.2020. године, комисија за послове 

јавне набавке је констатовала следеће:    

            Предмет јавне набавке је набавка услуга: услуга извођење екскурзија и наставе у 

природи у шк.2019/2020.години. Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – услуге 

организације путовања. Средства су планирана финансијским планом за 2020. годину: 

економска класификација 4239. 

Процењена вредност јавне набавке је 3.842.300,00 динара ( партија 1- 309.600,00 

динара, партија 2- 213.300,00 динара, партија 3- 529.200,00 динара, партија 4- 367.500,00 

динара, партија 5- 274.700,00 динара, партија 6- 279.500,00 динара, партија 7- 674.500,00, 

партија 8- 1.194.000,00 динара). 

 

Уговорена вредност Партија 1 ( без ПДВ-а ): 294.800,00 динара 

Уговорена вредност Партија 2 ( без ПДВ-а ): 191.730,00 динара 

Уговорена вредност Партија 3 ( без ПДВ-а ): 482.440,00 динара 

Уговорена вредност Партија 4 ( без ПДВ-а ): 318.912,00 динара 

Уговорена вредност Партија 5 ( без ПДВ-а ): 240.750,00 динара 

Уговорена вредност Партија 6 ( без ПДВ-а ): 249.075,00 динара 

Уговорена вредност Партија 7 ( без ПДВ-а ): 656.625,00 динара 

Уговорена вредност Партија 8 ( без ПДВ-а ): 1.194.000,00 динара 

 

Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Ред 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1. 577 „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 11.03.2020 11:02 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

  

ПАРТИЈА 1 

Ред 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

1. 577 „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 294.800,00 дин. 

 

 ПАРТИЈА 2   

Ред 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

1. 577 „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 191.730,00 дин 



 

ПАРТИЈА 3   

Ред 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

1. 577 „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 482.440,00 дин 

 

ПАРТИЈА 4   

Ред 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

1. 577 „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 318.912,00 дин 

 

ПАРТИЈА 5   

Ред 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

1. 577 „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 240.750,00 дин 

 

ПАРТИЈА 6   

Ред 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

1. 577 „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 249.075,00дин 

 

ПАРТИЈА 7   

Ред 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

1. 577 „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 656.625,00 дин 

 

ПАРТИЈА 8   

Ред 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

1. 577 „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 1.194.000,00 дин 

 

Комисија за јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да уговоре треба 

доделити за: 

 

За партију 1. екскурзија за ученике I разредa - „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 

За партију 2. екскурзија за ученике II разредa - „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 

 За партију 3. екскурзија за ученике III и IV раз.-„Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 

За партију 4. екскурзија за ученике V разредa - „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 

За партију 5. екскурзија за ученике VI разредa - „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 

За партију 6. екскурзија за ученике VII разредa - „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 

За партију 7. екскурзија за ученике VIII разредa - „Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 

За партију 8. настава у природи за ученике IV раз.-„Avenija putovanja DOO“ Нови Сад 

 

 Изабрани понуђачи извршавају набавку самостално. 

 

Директор ОШ„Марија Трандафил“ из Ветерника је прихватио предлог Комисије за 

јавну набавку мале вредности о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора 

као у изреци ове одлуке. 

 

 

 

 



 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Захтев за заштиту права понуђач може поднети Републичкој комисији за заштиту 

права, а предати наручиоцу у року од пет дана од дана њеног објављиваља на Порталу јавних 

набавки и интернет страници ОШ“Марија Трандафил“ из Ветерника. 

 

Одлуку саставио: 

Евгенија Глушчевић, секретар 

 

 

                                                                                                                               директор 

 

   ________________________ 

                                                                                                                  Милијана Граховац Проле 

 


