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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015 ), Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за ЈНМВ, бр. 980 од 08.11.2019. године, 

директор Средње школе у Кладову доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ) 

ИЗВОЂЕЊЕ МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КЛАДОВУ – 

''СЕВЕРНА ИТАЛИЈА'' 

РЕДНИ БРОЈ 3/2019   

 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: ''ГРАНД ТУРС ДОО'' НОВИ САД, ул. Железничка бр. 

23/А, Нови Сад '', понуда број: 195 од 05.11.2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 975 

од 07.11.2019. године. 

                                                              О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 30.10.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности број: 3/2019 – набавка услуга – извођење матурске екскурзије ученика Средње 

школе у Кладову, ''Северна Италија'' на релацији Кладово – Лидо ди Јесоло – Кладово''. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки, дана 30.11.2019. 

године, којим је утврђен рок од 8 дана за доставу понуда, тачније до 07.11.2019. године. 

До истека рока за подношења понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 ( четири ) понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 

број: 976 од 07.11.2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, 

датa у Извештају број 980 од 08.11.2019. године. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – извођење матурске екскурзије ученика Средње 

школе у Кладову, ''Северна Италија'' на релацији Кладово – Лидо ди Јесоло – Кладово''. 

Назив и ознака из општег речника набавки, ОРН: 063516000, услуге организације 

путовања. 

Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.  

Поступак јавне набавке се спроводи самостално. 

             Процењена вредност јавне набавке је 2.850.000,00 динара без обрачунатог ПДВ -а.  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

Јавна набавка предвиђена је у плану набавки наручиоца за 2019. годину, под редним 

бројем 3/2019.  

Предмет јавне набавке је набавка услуга – извођење матурске екскурзије ученика Средње 

школе у Кладову, ''Северна Италија'' на релацији Кладово – Лидо ди Јесоло – Кладово''. 

Средства за јавну набавку предвиђају се на рачуну – родитељски динар 

Укупна вредност: 2.850.000,00 динара;  

Оквирни датум покретања поступка је октобар 2019. године. 

Оквирни датум закључења уговора је новембар 2019. године. 

Оквирни датум извршења уговора је јун 2020. године.  

Набавка се спроводи ради избора туристичке агенције - реализатора ученичке екскурзије, у 

складу са обавезом из члана 11. Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој 

школи (''Сл. гласник РС'', бр. 30/19), према којој се избор агенције за реализацију екскурзије 

спроводи у складу са законом који уређује јавне набавке. 



Процена вредности услуга - извођење ученичке екскурзије, извршена је на основу броја 

пријављених ученика (потписаних сагласности родитеља ученика) и анализе појединачне 

вредности ученичке екскурзије, у прошлој школској години.   

 

3. Одступања од плана набавки са образложењем:  

     Нема одступања од плана набавки за 2019. годину. 

 

4. У поступку јавне набавке учествовала су 4 ( четири ) понуђача. 

 

Основни подаци о понуђачима: 

Р. б. Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача  

1.  ''ФАНТАСТ ТУРИСТ ДОО'' НОВИ САД, ул. Јеврејска бр. 8, 21101 Нови Сад 

2.  ''ЛУИ ТРАВЕЛ'' БЕОГРАД, ул. Бранкова бр. 23, Београд 

3.  ''АРИВА ЛИТАС ДОО'' ПОЖАРЕВАЦ – ОГРАНАК ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА 

АРИВА ЛИТАС ПОЖАРЕВАЦ, ул. Моше Пијаде, бр. 9, Пожаревац 

4. ''ГРАНД ТУРС ДОО'' НОВИ САД, ул. Железничка бр. 23/А, Нови Сад  

 Сви понуђачи наступају у поступку самостално. 

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Ниједна од пристиглих понуда на адресу наручиоца није одбијена. 

 

6. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

   Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који понуди највећи број гратиса за ученике. Уколико су им и ти 

елементи исти, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има аутобусе новије 

производње, а уколико су и ти елементи исти, као најповољнија биће изабрана понуда путем 

жреба. 

 

7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 

 

Назив и седиште 

понуђача 

Елементи критеријума  

Понуђена цена 

по ученику без 

ПДВ-а 

 

Број гратиса 

       (најмање 11) 

))))гратиса) 

   Старост аутобуса         

ауауаутобуса (до 5   (до 5 год. старости) 

 

 

''ФАНТАСТ ТУРИСТ 

ДОО'', 

ул. Јеврејска бр. 8, 

Нови Сад 

30.777,00 динара 

 

5 гратиса за ученике 

5 гратиса за 

наставнике 

1 гратис за директора 

школе 

1 гратис за лекара 

Укупно:12 

 

5 аутобуса до 5 година 

старости 

 

 

''ЛУИ ТРАВЕЛ'', 

ул. Бранкова бр. 23, 

Београд 

29.106,90   

динара 

 

5 гратиса за ученике 

5 гратиса за 

наставнике 

1 гратис за директора 

школе 

1 гратис за лекара 

Укупно:12 

 

5 аутобуса до 5 година 

старости 

''АРИВА ЛИТАС ДОО'' 

ПОЖАРЕВАЦ – 

ОГРАНАК ТУРИСТИЧКА 

АГЕНЦИЈА 

АРИВА ЛИТАС 

ПОЖАРЕВАЦ, 

ул. Моше Пијаде, бр. 9, 

Пожаревац 

   

 

28.000,00    

динара 

 

5 гратиса за ученике 

5 гратиса за 

наставнике 

1 гратис за директора 

школе 

1 гратис за лекара 

Укупно:12 

 

5 аутобуса до 5 година 

старости 



 

 

''ГРАНД ТУРС ДОО'' 

НОВИ САД, ул. 

Железничка бр. 23/А, Нови 

Сад 

 

27.480,00 динара 

 

5 гратиса за ученике 

5 гратиса за 

наставнике 

1 гратис за директора 

школе 

1 гратис за лекара 

Укупно:12 

 

5 аутобуса до 5 година 

старости 

  

           8. Понуђач којем се додељује уговор: 

 

Комисија за јавну набавку констатовала је да је најповољнија понуда понуђача ''ГРАНД 

ТУРС ДОО'' НОВИ САД, ул. Железничка бр. 23/А, Нови Сад, те је предложила наручиоцу да њему 

додели уговор.  

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од пет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Подносилац захтева је 

дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 

840-30678845-06). 

 

                                                                                                Директор, 

                                                                                     ____________________ 

                                                                                            Зоран Николић 

 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки и  

интернет страници наручиоца у року  

од три дана од дана доношења одлуке. 


