
РЕПУБЛИКА СРБИЈА01 
ОШ „ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА“ 
Број:1146 /2019 
Датум: 04.10.2019.г. 
Карађорђева 122. 
В а љ е в о 
Тел: 014/226-085 
 
На основу чл.108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ 
бр.124/12,14/2015,68/2015), Записника о отварању понуда број 1136/2019 од 
03.10.2019.године и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 1145 од 
04.10.2019.године, директор ,,Прве основне школе “ Ваљево доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 03/2019 

 
Услуга извођења екскурзије и наставе у природи 

 
1. УГОВОР бр.1. за партију бр.1. додељује се понуђачу ДТУТ,,Балканик“ Ваљево, 

понуда број 1140 од 03.10.2019.године,уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
2. УГОВОР бр.2. за партију бр.2. додељује се понуђачу СП „Ласта“ Београд, понуда 

број 1137 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију који су 
дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
3. УГОВОР бр.3. за партију бр.3. додељује се понуђачу ТА „Алко травел“ Ваљево, 

понуда број 1139 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
4. УГОВОР бр.4. за партију бр.4. додељује се понуђачу ТА „Алко травел“ Ваљево, 

понуда број 1139 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
5. УГОВОР бр.5. за партију бр.5. додељује се понуђачу ТА „Алко травел“ Ваљево,  

понуда број 1139 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
6. УГОВОР бр.6. за партију бр.6. додељује се понуђачу ДТУТ,,Балканик“ Ваљево, 

понуда бро 1140 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
7. УГОВОР бр.7. за партију бр.7. додељује се понуђачу ДТУТ,,Балканик“ Ваљево, 

понуда број 1140 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
8. УГОВОР бр.8. за партију бр.8. додељује се понуђачу ДТУТ,,Балканик“ Ваљево,  

понуда број 1140 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
9. УГОВОР бр.9. за партију бр.9. додељује се понуђачу ДТУТ,,Балканик“ Ваљево, 

понуда број 1140 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
10. УГОВОР бр.10. за партију бр.10. додељује се понуђачу ДТУТ,,Балканик“ Ваљево, 

понуда број 1140 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
11. УГОВОР бр.11. за партију бр.11. додељује се понуђачу  ДТУТ,,Балканик“ Ваљево, 

понуда број 1140 од 03.10.2019.године, уколико су испуњени услови за реализацију 
који су дати у III поглављу конкурсне документације. 



 
 
12. УГОВОР бр.12. за партију бр.12. додељује се понуђачу ДТУТ,,Балканик“ Ваљево, 

понуда број 1140 од 03.10.20196.године, уколико су испуњени услови за 
реализацију који су дати у III поглављу конкурсне документације. 

 
                                                
                                                   О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Одлуком директора ,,Прве основне школе „Ваљево број 1045/1/2019 од 
17.09.2019.године, покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга 
извођења екскурзије и наставе у природи бр.03/2019. Истовремено са доношењем 
Одлуке донето је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку (у даљем 
тексту: Комисија), број 1045/2/2019 од 17.09.2019.године.  
 

Предмет јавне набавке  je: 
 

Услуга извођења екскурзије и наставе у природи 
6351600-Услуге извођења екскурзије и наставе у природи. 

Јавна набавка обликована је у дванаест партија: 
 
1. Партија бр.1.- Екскурзија ученика  I разреда, 
2. Партија бр.2.- Екскурзија ученика  II разреда 
3. Партија бр.3.- Екскурзија ученика III разреда 
4. Партија бр.4.- Екскурзија ученика IV разреда  
5. Партија бр.5.- Екскурзија ученика V разреда 
6. Партија бр.6 – Екскурзија ученика VI разреда 
7. Партија бр.7- Екскурзија ученика VII разреда 
8. Партија бр.8- Екскурзија ученика VIII разреда 
9. Партија бр.9– Настава у природи за ученике I разреда (четири одељења) 
10. Партија бр.10-Настава у природи за ученике II разреда (четири одељења) 
11. Партија бр.11-Настава у природи за ученике  III  разреда(четири одељења) 
12. Партија бр.12-Настава у природи за ученике IV  разреда ( пет одељења) 

 
Средства за плаћање предметне јавне набавке планирана су финансијским планом 
наручиоца: конто 423911. Средства се обезбеђују приходом од од родитељског динара. 

Процењена вредност јавне набавке је  5.000.000,00динара без ПДВ-а.   
 У складу са чланом  60. став 1. тачка 2) Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (у даљем 
тексту: ЗЈН), позив за подношење понуда са конкурсном документацијом наручилац је 
објавио на Порталу јавних набавки. 

У року за подношење понуда, односно до 03.10.2019. до 10,00 часова приспеле 
су понуде: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање 
 
Нема 
 
Критеријум за оцењивање понуде је: 

У складу са чл.85.ст.1.тач.2. Закона о јавним набавкама критеријум за избор 
најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
 

Број понуде Назив  понуђача Датум  пријема Сат  
1135 ,,СПОРТ ТРИМ“ БЕОГРАД 02.10.2019. 11.50 
1137 СП ,,ЛАСТА“ БЕОГРАД 03.10.2019. 08.28 

1138 ,,RECREATIVA” ДОО 03.10.2019. 09.18 
1139 ,,АЛКО ТРАВЕЛ“ ВАЉЕВО 03.10.2019. 09.42 
1140 ДТУТ ,,БАЛКАНИК“ 03.10.2019. 09.50 



Ранг листа за партију бр.1: 
 

понуђач ,,Балканик“ ,, Алко травел “ ,, Ласта“ ,,Рекреатива”  
Укупна цена 
екс. по ученику 
без ПДВ-а 

875,00 916,67 962,09 1110,00  

Укупна цена 
екс. по ученику 
са ПДВ-ом 

1050,00 1100,00 1040,00  
Није у систему 
ПДВ-а 

 

 
Ранг листа за партију бр.2: 
 

понуђач ,, Ласта“ ,,Балканик“ ,,Алко травел “ ,,Рекреатива“    
Укупна цена 
екс. по ученику 
без ПДВ-а 

866,03 1037,50 1041,67 1450,00  

Укупна цена 
екс. по ученику 
са ПДВ-ом 

1150,00 1245,00 1250,00  
Није у систему 
ПДВ-а 

 

 
Ранг листа за партију бр.3: 
 

понуђач ,,Алкотравел “ ,,Балканик“ „Ласта“   ,,Рекреатива“    
Укупна цена 
екс. по ученику 
без ПДВ-а 

833,33 929,17 1043,00 1340,00  

Укупна цена 
екс. по ученику 
са ПДВ-ом 

1000,00 1115,00 1150,00 Није у систему 
ПДВ-а 

 

 
Ранг листа за партију бр.4: 
 

понуђач ,,Алкотравел “ ,,Балканик“ „Ласта“   ,,Рекреатива“    
Укупна цена 
екс. по ученику 
без ПДВ-а 

1183,33 1200,00 1313,70 2000,00  

Укупна цена 
екс. по ученику 
са ПДВ-ом 

1420,00 1440,00 1490,00 Није у систему 
ПДВ-а 

 

 
Ранг листа за партију бр.5: 
 

понуђач ,,Алкотравел “ ,,Балканик“ „Ласта“   ,,Рекреатива“    
Укупна цена 
екс. по ученику 
без ПДВ-а 

1175,00 1241,67 1487,17 1850,00  

Укупна цена 
екс. по ученику 
са ПДВ-ом 

1410,00 1490,00 1490,00 Није у систему 
ПДВ-а 

 

 
 
 
 



Ранг листа за партију бр.6: 
понуђач ,,Балканик“ ,,Рекреатива“   „Ласта“   ,,Алкотравел “  
Укупна цена 
екс. по ученику 
без ПДВ-а 

1058,33 1350,00 1361,34 1466,67  

Укупна цена 
екс. по ученику 
са ПДВ-ом 

1270,00 Није у систему 
ПДВ-а 

1390,00 1760,00  

 
Ранг листа за партију бр.7: 
 

понуђач ,,Балканик“ 
 

 
Укупна цена 
екс. по ученику 
без ПДВ-а 

5166,67     

Укупна цена 
екс. по ученику 
са ПДВ-ом 

6200,00     

 
Ранг листа за партију бр.8: 
 

понуђач ,,Балканик“ ,,Алкотравел “ ,,Рекреатива“  „Ласта“   
Укупна цена 
екс. по ученику 
без ПДВ-а 

5712,00 5829,15 6480,00  6692,44  

Укупна цена 
екс. по ученику 
са ПДВ-ом 

6855,00 6995,00 Није у систему 
ПДВ-а 

7190,00  

      
 
Ранг листа за партију бр.9: 
 

понуђач ,,Балканик“ ,,Спорт трим” ,,Рекреатива“    
Укупна цена 
нас. по ученику 
без ПДВ-а 

10.391,67 11.900,00 13.450,00  
 

 

Укупна цена 
нас. по ученику 
са ПДВ-ом 

12.470,00 Није у систему 
ПДВ-а 

Није у систему 
ПДВ-а 

  

 
Ранг листа за партију бр.10: 
 

понуђач ,,Балканик“   
Укупна цена 
нас. по ученику 
без ПДВ-а 

12.270,83     

Укупна цена 
нас. по ученику 
са ПДВ-ом 

14.725,00     

 
 
 
 



Ранг листа за партију бр.11: 
 

понуђач ,,Балканик“ ,,Рекреатива“    
Укупна цена 
нас. по ученику 
без ПДВ-а 

9358,33 11.980,00    

Укупна цена 
нас. по ученику 
са ПДВ-ом 

11.230,00 Није у систему 
ПДВ-а 

   

 
Ранг листа за партију бр.12: 
 

понуђач ,,Балканик“ ,,Алкотравел “ ,,Рекреатива“     
Укупна цена 
изл. по ученику 
без ПДВ-а 

9358,33 10.002,80 11.980,00   

Укупна цена 
изл. по ученику 
са ПДВ-ом 

11.230,00 11.995,00 Није у систему 
ПДВ-а 

  

 
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да су понуде за партије 

бр. 1,6,7,8,9,10,11 и 12 понуђача ДТУТ,,Балканик“ Ваљево најповољније и 
предложила наручиоцу-директору школе њен избор у складу са чл.108. Закона о 
јавним набавкама. 

2. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да су понуде за партије 
бр.3,4 и 5 понуђача ТА ,,Алко травел“ Ваљево најповољније и предложила 
наручиоцу-директору школе њен избор у складу са л.108. Закона о јавним 
набавкама. 

3. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију 
бр. 2 понуђача СП „Ласта“ Београд најповољнија и предложила наручиоцу-
директору школе њен избор у складу са чл.108. Закона о јавним набавкама. 

 
       ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 
                                                                                                    
                                                                                                          Директор школе  
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                            Милева Мојић                            


