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Наручилац Основна школа „Народни херој Синиша Николајевић“ 

Адреса Тимочка 24 

Место Београд 

Број   

Датум 26.11.2019. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), директор Основне школе „Народни херој Синиша Николајевић“ доноси 

 

О Д Л У К У  

о закључењу оквирног споразума 

 

Предмет јавне набавке и ознака из 

Општег речника набавки 

Услуга организације и реализације екскурзија ученика 

петог, шестог и седмог разреда и наставе у природи за 

ученике од првог до четвртог разреда, ознака из ОРН 

63516000 – услуге организације путовања. 

Редни број јавне набавке ЈН 06/19 

Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка обликована по партијама у отвореном 

поступку ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана.  

 

 

I – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Beosonic“ д.о.о. Црвених храстова 2, 

11000 Београд, на износ од 2.800,00 динара по ученику, за Партију 1 - Екскурзија ученика петог разреда. 

 

II – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем СП „Ласта“ а.д. Аутопут Београд – 

Ниш 4, 11000 Београд, на износ од 2.390,00 динара по ученику, за Партију 2 - Екскурзија ученика шестог 

разреда. 

 

III – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 

11000 Београд, на износ од 6.200,00 динара по ученику, за Партију 3 - Екскурзија ученика седмог разреда 

 

IV – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Beosonic“ д.о.о. Црвених храстова 

2, 11000 Београд, на износ од 21.800,00 динара по ученику, за Партију 4 - Настава у природи ученика првог, 

другог, трећег и четвртог разреда. 

 

V – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Beosonic“ д.о.о. Црвених храстова 

2, 11000 Београд, на износ од 16.500,00 динара по ученику, за Партију 5 - Настава у природи једног 

одељења другог разреда. 

. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је, дана 22.10.2019. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, 

обликованог по партијама са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију 

на период од годину дана – Услуга организације и реализације екскурзија ученика петог, шестог и седмог 

разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда, ознака из ОРН 63516000 – услуге 

организације путовања., редни број ЈН 06/19, ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања. 

Дана 22.10.2019. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су у 

складу са Законом. Измењен Позив за подношење понуда и Измена Конкурсне документације објављени су 

дана 18.11.2019. године. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је на Порталу 

јавних набавки дана 18.11.2019. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је четири благовремене понуде. 

Комисија за јавну набавку је, дана 26.11.2019. године приступила отварању приспелих понуда и о истом 
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сачинила Записник. Присутни представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања понуда, 

а фотокопије записника су им достављене електронском поштом у законском року.  

Након техничке контроле и детаљног прегледа приспелих понуда, Комисија је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда.   

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

 Добра  

 Услуге X 

 Радови  

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 

Број јавне набавке 06/19 – отворени поступак јавне набавке 

Предмет и ознака из Општег речника 

набавки 

Услуга организације и реализације екскурзија ученика 

петог, шестог и седмог разреда и наставе у природи за 

ученике од првог до четвртог разреда, ознака из ОРН 

63516000 – услуге организације путовања. 

Одлука о покретању поступка Број: 13/161-2019 од 22.10.2019. године  

Процењена вредност  6.395.000,00 динара 

Партија 1: 250.000,00 динара 

Партија 2: 230.000,00 динара 

Партија 3: 800.000,00 динара 

Партија 4: 4.665.000,00 динара 

Партија 5: 450.000,00 динара 

Конкурсна документација Број: 13/164-2019 од 22.10.2019. године. Измена Конкурсне 

документације број 13/164/1-2019 од 18.11.2019. године. 

Рок за подношење понуда 26.11.2019. године до 15 часова 

 

       3) Укупан број поднетих понуда: четири 

       

  а) Приспеле понуде 

 

Благовремено, до 26.11.2019. године у 15 часова, пристигло је четири понуде, како следи: 

  

Редни број НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

1. „ЛУИ травел“ д.о.о. Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд 

2. „Beosonic“ д.о.о. Црвених храстова 2, 11000 Београд 

3. „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд 

4. СП „Ласта“ а.д. Аутопут Београд – Ниш 4, 11000 Београд 

  

Није било неблаговремених понуда. 

 

б) Садржај приспелих понуда 

 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 

понуда заведена 

Датум пријема, сат 

1. 
„ЛУИ травел“ д.о.о. Стевана 

Филиповића 115а, 11000 Београд 
13/187-2019 26.11.2019. у 13.22 

Садржај понуде: 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3 7.220,00 
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Термин реализације услуге за партију 3 16.05.-17.05.2020. 

 

Рок важења понуде за партију 3 180 дана 

Стручна оцена понуде: Техничком спецификацијом наручиоца за партију 3 захтевана је реализација 

путовања у термину 15.05.-16.05.2020. године, а понуђач је понудио реализацију у термину 16.05.-

17.05.2020. године. Применом одредбе члана 3 став 1 тачка 32 и 33 Закона о јавним набавкама, 

наручилац ову понуду одбија као неприхватљиву, из разлога што је неодговарајућа, јер не испуњава 

све техничке спецификације наручиоца. 

 

 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 

понуда заведена 

Датум пријема, сат 

2. 
„Beosonic“ д.о.о. Црвених храстова 2, 

11000 Београд 
13/188-2019 26.11.2019. у 14.00 

Садржај понуде: 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 1 2.800,00 

 

Термин реализације услуге за партију 1 

 

21.05.2020. 

 

Рок важења понуде за партију 1 365 дана 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2 2.900,00 

 

Термин реализације услуге за партију 2 

 

21.05.2020. 

 

Рок важења понуде за партију 2 365 дана 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3 6.700,00 

 

Термин реализације услуге за партију 3 15.05.-16.05.2020. 

 

Рок важења понуде за партију 3 365 дана 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 4 21.800,00 

 

Термин реализације услуге за партију 4 

 

Мај 2020. 

 

Рок важења понуде за партију 4 365 дана 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 5 16.500,00 



4 

 

 

Термин реализације услуге за партију 5 

 

Март 2020. 

 

Рок важења понуде за партију 5 365 дана 

 

Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива. 

 

 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 

понуда заведена 

Датум пријема, сат 

3. 
„Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 

11000 Београд 
13/189-2019 26.11.2019. у 14.40 

Садржај понуде: 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2 2.290,00 

 

Термин реализације услуге за партију 2 

 

21.05.2020. 

 

Рок важења понуде за партију 2 60 дана 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3 6.200,00 

 

Термин реализације услуге за партију 3 15.05.-16.05.2020. 

 

Рок важења понуде за партију 3 60 дана 

Стручна оцена понуде: Техничком спецификацијом наручиоца за партију 2 захтеван је ручак у 

сеоском домаћинству у Засавици, а понуђач је понудио ручак у Етно зданију Змај од Ноћаја у 

Мачванској Митровици. Применом одредбе члана 3 став 1 тачка 32 и 33 Закона о јавним набавкама, 

наручилац понуду за партију 2 одбија као неприхватљиву, из разлога што је неодговарајућа, јер не 

испуњава све техничке спецификације наручиоца. Понуда за партију 3 је одговарајућа и 

прихватљива. 

 

 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 

понуда заведена 

Датум пријема, сат 

4. 
СП „Ласта“ а.д. Аутопут Београд – 

Ниш 4, 11000 Београд 
13/190-2019 26.11.2019. у 14.45 

Садржај понуде: 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 1 2.590,00 

 

Термин реализације услуге за партију 1 

 

21.05.2020. 

 

Рок важења понуде за партију 1 270 дана 
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Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2 2.390,00 

 

Термин реализације услуге за партију 2 

 

21.05.2020. 

 

Рок важења понуде за партију 2 270 дана 

 

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3 6.290,00 

 

Термин реализације услуге за партију 3 16..05 –17.05.2020. 

 

Рок важења понуде за партију 3 270 дана 

Стручна оцена понуде: Техничком спецификацијом наручиоца за партију 1 захтеван је ручак у 

ресторану у центру Деспотовца који у свом саставу има ограђене спортске терене, а понуђач је 

понудио ручак у ресторану Водопад, крај водопада Велики бук. Техничком спецификацијом 

наручиоца за партију 3 захтевана је реализација путовања у термину 15.05.-16.05.2020. године, а 

понуђач је понудио реализацију у термину 16.05.-17.05.2020. године. Применом одредбе члана 3 

став 1 тачка 32 и 33 Закона о јавним набавкама, наручилац понуду за партију 1 и 3 одбија као 

неприхватљиву, из разлога што је неодговарајућа, јер не испуњава све техничке спецификације 

наручиоца. Понуда за партију 2 је одговарајућа и прихватљива. 

 
 

4) Критеријум за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума је најнижа понуђена цена 

 

а)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да су 

најповољније понуде следећих понуђача: 

 

Партија 1: „Beosonic“ д.о.о. Црвених храстова 2, 11000 Београд, на износ од 2.800,00 динара по ученику, за 

Партију 1 - Екскурзија ученика петог разреда; 

 

Партија 2: СП „Ласта“ а.д. Аутопут Београд – Ниш 4, 11000 Београд, на износ од 2.390,00 динара по 

ученику, за Партију 2 - Екскурзија ученика шестог разреда; 

 

Партија 3: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, на износ од 6.200,00 динара по ученику, за 

Партију 3 - Екскурзија ученика седмог разреда; 

 

Партија 4: „Beosonic“ д.о.о. Црвених храстова 2, 11000 Београд, на износ од 21.800,00 динара по ученику, 

за Партију 4 - Настава у природи ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда; 

 

Партија 5: „Beosonic“ д.о.о. Црвених храстова 2, 11000 Београд, на износ од 16.500,00 динара по ученику, 

за Партију 5 - Настава у природи једног одељења другог разреда, 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе овакву одлуку о закључењу оквирног споразума. 

********************************************************************************************* 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку као у диспозитиву.  
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 

дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 120.000,00 динара, на рачун 

буџета Републике Србије, на начин прописан Законом и Конкурсном документацијом наручиоца.  

 

 

              Одговорно лице 

директор 

Влатко Кљајић 

 

 

 

 


