
 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ 

Бољевачка број 2 

11276 Јаково 

Број: 70- 1/20 

Датум: 30.01.2020. године 

 

 

 На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке бр. 957/19 од 13.12.2019.  године и Извештаја комисије за спровођење јавне набавке 
о стручној оцени понуда бр. 70/20 од 30.01.2020. године, директор Основне школе „Вожд 
Карађорђе“ из Јакова, доноси 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

 – извођење екскурзије и наставе у природи,  

за потребе Основне школе „Вожд Карађорђе“ из Јакова 

ЈН бр. 1.2.2-3/19 

 

I – Додељује се уговор: 
 
 
Партија број 1 

 понуђачу: СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд, број 
понуде 346 од 13.01.2020. године 

Партија број 2 

 понуђачу: СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд, број 
понуде 346 од 13.01.2020. године 

Партија број 3 

 понуђачу: СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд, број 
понуде 346 од 13.01.2020. године 

Партија број 4 

 понуђачу: VANJA TRAVEL DOO, Александра Поповића 15, Београд, број 
понуде 232/19 од 30.12.2020. године 

Партија број 5 

 понуђачу: VANJA TRAVEL DOO, Александра Поповића 15, Београд, број 
понуде 232/19 од 30.12.2020. године 

Партија број 6 



 

 понуђачу: VANJA TRAVEL DOO, Александра Поповића 15, Београд, број 
понуде 232/19 од 30.12.2020. године 

Партија број 7 

 понуђачу: VANJA TRAVEL DOO, Александра Поповића 15, Београд, број 
понуде 232/19 од 30.12.2020. године 

Партија број 8 

 понуђачу: VANJA TRAVEL DOO, Александра Поповића 15, Београд, број 
понуде 232/19 од 30.12.2020. године 

Партија број 9 

 понуђачу: VANJA TRAVEL DOO, Александра Поповића 15, Београд, број 
понуде 232/19 од 30.12.2020. године 

 
Образложење: 

 
 

 На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, директор Основне школе „Вожд 
Карађорђе“ из Јакова, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, заводни бр. 
957/19 од 13.12.2019. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, 
ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 
1.2.2-3/19.  
 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
13.12.2019. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. 
 

До истека рока за подношење понуда, 14.01.2020. године до 09.30 часова, на адресу 
наручиоца приспеле су 2 (две) понуде следећих понуђача: 
 
 

Редни 
број 

 
Број и датум 

понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 
346 од 13.01.2020. 

године 
СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут 
Београд – Ниш бр. 4, Београд 

14.01.2020. 08.30 

2. 
232/19 од 

30.12.2020. године 

VANJA TRAVEL D.O.O., 
Александра Поповића 15, 
Београд 

14.01.2020. 09.00 

 

Неблаговремених понуда није било. 
 

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 
набавке, одређена Решењем бр. 957-1/19 од 13.12.2019. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда бр. 27/20 од 14.01.2020. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. 
 

II - Подаци о јавној набавци: 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Вожд Карађорђе“, Бољевачка број 2 
11276 Јаково. 



 

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2-3/19. 

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, 
обликована у 9 (девет) партија: 

 Партија број 1: Екскурзија ученика I разреда; 

 Партија број 2: Екскурзија ученика II разреда; 

 Партија број 3: Екскурзија ученика III разреда; 

 Партија број 4: Екскурзија ученика IV разреда; 

 Партија број 5: Екскурзија ученика V разреда; 

 Партија број 6: Екскурзија ученика VI разреда; 

 Партија број 7: Екскурзија ученика VII разреда; 

 Партија број 8: Екскурзија ученика VIII разреда; 

 Партија број 9: Настава у природи за ученике III разреда. 

 

4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања. 

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000. 

6. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.  

7. Подаци у финансијском плану за 2019. годину: конто – 423911. 
 
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 6.645.000,00 динара. 

 Партија број 1: Екскурзија ученика I разреда: 412.000,00 динара 
 Партија број 2: Екскурзија ученика II разреда: 437.000,00 динара 
 Партија број 3: Екскурзија ученика III разреда: 487.000,00 динара 
 Партија број 4: Екскурзија ученика IV разреда: 457.000,00 динара 
 Партија број 5: Екскурзија ученика V разреда: 667.000,00 динара 
 Партија број 6: Екскурзија ученика VI разреда: 767.000,00 динара 
 Партија број 7: Екскурзија ученика VII разреда: 737.000,00 динара 
 Партија број 8: Екскурзија ученика VIII разреда: 1.067.000,00 динара 
 Партија број 9: Настава у природи за ученике III разреда: 1.614.000,00 динара 

 
 
9. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 
 
СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд 
 

На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
 

Имајући у виду да је понуђач СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, 



 

Београд доставио потписан Модел уговора у ком се између осталог наводи да се 
понуђач обавезује да испуни све наведено у Плану и програму (поглавље III), док у 
плану и програму за партију бр. 2 понуђач није навео да је урачунао 2 гратиса за децу 
запослених, а што је тражено конкурсном документацијом, наручилац је применом 
члана 93. став 1. Закона тражио додатно објашњење од понуђача. 
 

Наручилац је понуђачу СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд 
упутио Захтев за додатним објашњењем број 43/20 од 21.01.2020. године у ком се 
тражи да појасни следеће: 

 
 Да ли сте за партију бр. 2 у цену урачунали 2 гратиса за децу запослених?  

 
            Као рок достављање објашњења наручилац је навео 24.01.2020. године до 12.00 
часова. 
 
            Дана 23.01.2020. године понуђач је доставио објашњење у ком се наводи да су у 
цену урачуната 2 гратиса за децу запослених. 
 
           Имајући у виду горе наведено, понуђач испуњава тражено конкрусном 
документацијом. 
 
 
VANJA TRAVEL D.O.O., Александра Поповића 15, Београд 
 

На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
 

Имајући у виду да је понуђач VANJA TRAVEL D.O.O., Александра Поповића 15, 
Београд доставио потписан Модел уговора у ком се између осталог наводи да се 
понуђач обавезује да испуни све наведено у Плану и програму (поглавље III), док је у 
плану и програму за партије бр. 6 и 7 понуђач навео да је урачунао 1 гратис за децу 
запослених (конкурсном документацијом су тражена 2 гратиса), наручилац је применом 
члана 93. став 1. Закона тражио додатно објашњење од понуђача. 
 

Наручилац је понуђачу VANJA TRAVEL D.O.O., Александра Поповића 15, 
Београд упутио Захтев за додатним објашњењем број 43/20 од 21.01.2020. године у ком 
се тражи да појасни следеће: 

 
 Колико гратиса за децу запослених сте урачунали у цену за партију бр. 6?  

 
 Колико гратиса за децу запослених сте урачунали у цену за партију бр. 7?  

 
            Као рок достављање објашњења наручилац је навео 24.01.2020. године до 12.00 
часова. 
 
            Дана 22.01.2020. године понуђач је доставио објашњење у ком се наводи да су у 
цену урачуната 2 гратиса за децу запослених за партије бр. 6 и бр. 7. 
 
           Имајући у виду горе наведено, понуђач испуњава тражено конкрусном 
документацијом. 

 
 



 

10. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене 
цене: 
 
СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд 
 
Конкурсном документацијом за партију бр. 4 тражено је, између осталог, следеће:  
 
„ручак (класично послуживање), који се састоји од супе/чорбе, главног јела, салате, сока за 
учеснике путовања у Тршићу у ресторану научно образовног културног центра, који 
може одједном да прими најављен број ученика, а испуњава хигијенске норме и норме 
квалитета.“ 
 
Понуђач је понудио ручак у ресторану „Вук“ у Тршићу, што није у складу са захтевом из 
конкурсне документације имајући у виду да је захтеван ручак у ресторану научно образовног 
културног центра. 
 
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партију бр. 4 одбија као 
неприхватљива. 
 
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене: 
 
 

 
Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 22.05.2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
11. Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“. 
 
12. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), 
после отварања понуда: 
 
 
      Партија број 1 

 
1) СП „ЛАСТА“ АД, Београд, понуђена цена……....................................... 2.540,67 дин. 

                   
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.590,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 114.330,15 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 116.550,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 21.05.2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 
 

Редни 
број 

Назив или 
шифра 

понуђача 

Јединична цена 
по ученику 
без ПДВ-а 

(дин.) 

Јединична цена 
по ученику 
са ПДВ-ом 

(дин.) 

Укупна цена за 
процењен број 

ученика без 
ПДВ-а (дин.) 

Укупна цена за 
процењен број 

ученика са 
ПДВ-ом (дин.) 

1.  

СП „ЛАСТА“ АД, 
Аутопут 
Београд – Ниш 
бр. 4, Београд 

Партија бр. 4: 
2.622,57 

Партија бр. 4: 
2.690,00 

Партија бр. 4: 
144.241,35 

Партија бр. 4: 
147.950,00 



 

2) VANJA TRAVEL D.O.O, Београд, понуђена цена……............................... 3.168,33 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 3.220,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 142.574,85 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 144.900,00 дин. 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 21.мај 2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 
      Партија број 2 
 

1) СП „ЛАСТА“ АД, Београд, понуђена цена……....................................... 2.536,21 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.590,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 126.810,5 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 129.500,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 21.05.2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

2) VANJA TRAVEL D.O.O, Београд, понуђена цена……............................... 2.860,00 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.880,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 143.000,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 144.000,00 дин. 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 21.мај 2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 
      Партија број 3 
 
 
Напомена: Понуђач СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд, у својој понуди 
бр. 346 од 13.01.2020. године, у обрасцу Опис предмета набавке навели су за партију бр. 3 
следећу цену: 2.536,21 динара без ПДВ-а, која је уписана приликом отварања понуда у 
Записник о отварању понуда бр. 27/20 од 14.01.2020. године. У обрасцу Структуре цене и 
Моделу уговора за партију бр. 3 уписана је следећа цена: 3.108,94 динара без ПДВ-а.  

На основу члана 93. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. Сабирањем јединичних цена из Обрасца структуре цене добија се износ по 
ученику који је понуђач и навео у обрасцу Структура цене и Моделу уговора, дакле 3.108,94 
динара без ПДВ-а. Дакле, меродавне су цене из обрасца Структура цене и Модела уговора.  

1) СП „ЛАСТА“ АД, Београд, понуђена цена……....................................... 3.108,94 дин. 
                   



 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 3.160,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 186.536,4 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 189.600,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 22.05.2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

2) VANJA TRAVEL D.O.O, Београд, понуђена цена……............................... 3.640,00 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 3.690,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 218.400,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 221.400,00 дин. 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 22. мај 2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
      Партија број 4 
 

1) VANJA TRAVEL D.O.O, Београд, понуђена цена……............................... 3.120,00 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 3.140,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 171.600,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 172.700,00 дин. 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 22.05.2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
      Партија број 5 
 
 

1) VANJA TRAVEL D.O.O, Београд, понуђена цена…….............................7.871,66 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 7.980,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 393.583,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 399.000,00 дин. 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 09- 10. април 2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
      Партија број 6 
 

1) VANJA TRAVEL D.O.O, Београд, понуђена цена…….............................8.871,66 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 8.980,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 443.583,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 449.000,00 дин. 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда. 



 

Датум извршења: 05- 06. мај 2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 
      Партија број 7 
 

1) VANJA TRAVEL D.O.O, Београд, понуђена цена…….............................7.855,00 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 7.980,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 432.025,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 438.900,00 дин. 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 08- 09. април 2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
      Партија број 8 
 

1) VANJA TRAVEL D.O.O, Београд, понуђена цена…….............................12.821,66 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 12.980,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 769.299,60 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 778.800,00 дин. 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 08- 10. април 2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
      Партија број 9 
 
 

1) VANJA TRAVEL D.O.O, Београд, понуђена цена…….............................22.653,33 дин. 
                   

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 22.900,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 1.245.933,15 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 1.259.500,00 дин. 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 26.03- 02.04.2020. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
13. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној 
оцени понуда бр. 70/20 од 30.01.2020. године. 
 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача: 

 
Партија број 1: 
 

 СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд 
 

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија ученика I разреда износи 2.540,67 
динара без ПДВ-а и 2.590,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач извршава набавку 
самостално. 



 

 
Партија број 2: 
 

 СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд 
 

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија ученика II разреда износи 2.536,21 
динара без ПДВ-а и 2.590,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач извршава набавку 
самостално. 
 
Партија број 3: 
 

 СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд 
 

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија ученика III разреда износи 
3.108,94 динара без ПДВ-а и 3.160,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач извршава 
набавку самостално. 
 
Партија број 4: 
 

 VANJA TRAVEL D.O.O., Александра Поповића 15, 11080 Београд 
 

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија ученика IV разреда износи 
3.120,00 динара без ПДВ-а и 3.140,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач извршава 
набавку самостално. 

 
Партија број 5: 
 

 VANJA TRAVEL D.O.O., Александра Поповића 15, 11080 Београд 
 

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија ученика V разреда износи 7.871,66 
динара без ПДВ-а и 7.980,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач извршава набавку 
самостално. 

 
Партија број 6: 
 

 VANJA TRAVEL D.O.O., Александра Поповића 15, 11080 Београд 
 

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија ученика VI разреда износи 
8.871,66 динара без ПДВ-а и 8.980,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач извршава 
набавку самостално. 
 
Партија број 7: 
 

 VANJA TRAVEL D.O.O., Александра Поповића 15, 11080 Београд 
 

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија ученика VII разреда износи 
7.855,00 динара без ПДВ-а и 7.980,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач извршава 
набавку самостално. 
 
Партија број 8: 
 

 VANJA TRAVEL D.O.O., Александра Поповића 15, 11080 Београд 
 



 

 


