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Основна школа „Радоје Домановић“ 

Ул. Булевар Уметности бр. 31; 11000 Београд 

Датум: 15.10.2018. год. 

Дл. број: 731 

 

 
 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за 

јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) за отворени поступак јавне набавке са 

циљем закључења оквирног споразума - услуге бр.  01/18: „Екскурзије, настава у 

природи и излети“ (предмет набавке обликован је у XII партија) за све партије, 

директор Основне школе „Радоје Домановић“, као одговорно лице наручиоца доноси 

 

О Д Л У К У 

О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 

Iа ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Глобус Травел“ 

д.о.о. , Ул. Краља Милутина бр. 55, 11000 Београд, ПИБ: 100270837, МБ: 17132300, чија 

је (прихватљива) Понуда бр. 597 од 18.09.2018. година, применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ оцењена као најповољнија за отворени поступак јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума бр.  01/18 - услуге – „Екскурзије, настава у природи и 

излети“ и то за I партију предметног поступка, за потребе Наручиоца, Основне школе 

„Радоје Домановић“. Поменути Понуђач је у својој понуди понудио најнижу цену за 

наведену партију и у истој доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова у складу са члановима 75. и 76, а у вези члана 77. ЗЈН постављених у 

предметној Конкурсној документацији. 

 

Iб ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Via tours 

Петровић“ д.о.о. из Београда ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 193/9, ПИБ: 100394710, 

МБ: 07810318, чија је (прихватљива) Понуда бр. 666 од 02.10.2018. година, применом 

критеријума „најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за отворени поступак 

јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр.  01/18 - услуге – „Екскурзије, 

настава у природи и излети“ и то за партије: II, III, VII, VIII и XII предметног 
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поступка, за потребе Наручиоца, Основне школе „Радоје Домановић“. Поменути 

Понуђач је у својој понуди понудио најнижу цену за наведене партије и у истој доставио 

доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова у складу са члановима 75. и 76, 

а у вези члана 77. ЗЈН постављених у предметној Конкурсној документацији. 

 

Iв ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Луксим“ д.о.о. из 

Београда, ул. Војводе Степе бр. 353, МБ: 06767737; ПИБ: 102008055, чија је 

(прихватљива) Понуда бр. 608-1 од 20.09.2018. година и допуни 647 од 28.09.2018. 

година, применом критеријума „најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за 

отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр.  01/18 - 

услуге – „Екскурзије, настава у природи и излети“ и то за партије: V, VI, IX, X и XI 

предметног поступка, за потребе Наручиоца, Основне школе „Радоје Домановић“. 

Поменути Понуђач је у својој понуди понудио најнижу цену за наведене партије и у истој 

доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова у складу са 

члановима 75. и 76, а у вези члана 77. ЗЈН постављених у предметној Конкурсној 

документацији. 

 

Iг ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Гранд турс“ д.о.о. 

из Новог Сада, ул. Жељезничка бр. 23а, 21000 Нови Сад, МБ: 20339748; ПИБ: 105249896, 

чија је (прихватљива) Понуда бр. 667 од 02.10.2018. година, применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за отворени поступак јавне набавке 

са циљем закључења оквирног споразума бр.  01/18 - услуге – „Екскурзије, настава у 

природи и излети“ и то за партију: IV предметног поступка, за потребе Наручиоца, 

Основне школе „Радоје Домановић“. Поменути Понуђач је у својој понуди понудио 

најнижу цену за наведене партије и у истој доставио доказе о испуњењу свих обавезних 

и додатних услова у складу са члановима 75. и 76, а у вези члана 77. ЗЈН 

постављених у предметној Конкурсној документацији. 

 

II ЗАКЉУЧИТИ оквирне споразуме на процењену вредност партија. 

 

III ОБЈАВИТИ одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних 

набавки. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке директора Основне школе „Радоје 

Домановић“ бр. 421 од 23.08.2018. године покренут је отворени поступак јавне 

набавке са циљем закључења оквирног споразума услуге – Екскурзије, настава у 

природи и излети (предмет набавке  обликован је у XII партија) за потребе 

Наручиоца, Основне школе „Радоје Домановић“, (јавна набавка бр.  01/18).  
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Предмет јавне набавке су услуге – Екскурзије, настава у природи и излети (предмет 

набавке обликован је у XII партија) за потребе Основне школе „Радоје Домановић“ 

из Београда. Процењена вредности јавне набавке је 18.500.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-

а, и по партијама у динара (рсд.) без ПДВ-а: 

 

 I партија: Настава у природи на Копаонику (Брзећу) → 3.300.000,00 (120) 

 II партија: Настава у природи у Соко Бањи → 3.500.000,00 (140) 

 III партија: Настава у природи на Гочу → 2.500.000,00 (125) 

 IV партија: Настава у природи на Златибору → 4.500.000,00 (160) 

 V партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе  → 560.000,00 (160) 

 VI партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе  → 560.000,00  (160) 

 VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе → 472.500,00 (135) 

 VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе  → 332.500,00 (95) 

 IX партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе  → 385.000,00 (110) 

 X партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе  → 297.000,00 (85) 

 XI партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе  → 407.000,00 (110) 

 XII партија: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда школе на Тари  → 

1.020.000,00 (80) 

 

Преглед и оцену понуда за Екскурзије, настава у природи и излети (за свих XII 

партија), (из)вршила је, дана од 03 до 15.10.2018. године (радним данима), Комисија за 

јавну набавку у саставу: 

 

1. Бранка Рајчевић – члан,   

2. Ален Анђелковић – члан и  

3. Милица Мирковић – члан 

 

Комисија Наручиоца је спровела отворени поступак јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума на основу члана 32, члана 40. и члана 40а став 1. ЗЈН, 

објављивањем Позива за подношење понуда бр. 424 од 24.08.2018. године и Конкурсне 

документације 425 на Порталу јавних набавки, дана 24.08.2018. године, као и изменама 

исте бр. 605 од 20.09.2018. године и 636 од 27.09.2018. године, као и обавештењима о 

продужењу рока за подношење понуда бр. 606 од 20.09.2018. године и 637 од 27.09.2018. 

године, а све то по Одлуци о покретању поступка директора Школе бр. 421 од 

23.08.2018. године. 

 

Благовремено, до дана 02.10.2018. године до 10:00 часова пристигле су понуде  следећих 

понуђача: 

 

1.Понуда бр. 597, понуђача „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда Ул. Краља Милутина бр. 

55, 11000 Београд, ПИБ: 100270837, МБ: 17132300, достављена дана 18.09.2018. године у 
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14:03 часова и то за партије: I и од V од XI. Констатује се да је понуда запечаћена, 

обележена и затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

2.Понуда бр. 608-1 понуђача „Луксим“ д.о.о. из Београда, ул. Војводе Степе бр. 353, МБ: 

06767737; ПИБ: 102008055, достављена дана 20.09.2018. године у 11:55 часова, као и 

допуна понуде бр. 647 достављена дана 28.09.2018. године у 09:15 часова и то за партије 

од V до XI. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству из 

конкурсне документације. 

 

3.Понуда бр. 648, понуђача „Lui travel“ д.о.о. из Београда, ул. Бранкова бр. 23, ПИБ: 

101031973, МБ: 17170368, достављена дана 28.09.2018. године у 09:16 часова, и то за 

партије од V до XII. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по 

упутству из конкурсне документације. 

 

4.Понуда бр. 665 понуђача ТА „Суперлино травел“ д.о.о. из Београда, ул. Паунова бр. 

24, 11000 Београд, ПИБ: 109083651, МБ: 21124214 достављена дана 02.10.2018. године у 

09:27 часова и то за партију IV. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и 

затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

5.Понуда бр. 666 понуђача „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда ул. Булевар Зорана 

Ђинђића бр. 193/9, ПИБ: 100394710, МБ: 07810318, достављена дана 02.10.2018. године у 

09:45 часова и то за партије II и III, од V до IX и XII. Констатује се да је понуда 

запечаћена, обележена и затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

6.Понуда бр. 667, понуђача „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Жељезничка бр. 23а, 

21000 Нови Сад, МБ: 20339748; ПИБ: 105249896, достављена дана 02.10.2018. године у 

09:46 часова, и то за партије III и IV. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и 

затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

Неблаговремених понуда није било.  

 

Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена  цена.  

 

Стручну оцену понуда за јавну набавку услуга – Екскурзије, настава у природи и 

излети (предмет набавке обликован је у XII партија), је Комисија извршила 

проверавајући рачунски сваку од пристиглих, те констатујући да је понуђач „Глобус 

Травел“ д.о.о. из Београда начинио рачунску грешку за сваку партију за коју је подносио 

понуду и то тако што је за све партије у којима је поднео понуду (I и од V од XI партије) у 

укупну понуђену цену (без и са ПДВ-ом) урачунавали рабат на количину - гратисе 

(на сваког 12 ученика по један гратис) и на тај начин, супротно упутству, изражавали 
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своју укупну цену. Комисија је дана 12.10.2018. године са мејл адресе 

sekretar.rdomanovic@gmail.com на адресе dusancakic@globustravel.co.rs и  

globustravel@sbb.rs послала захтев за исправку рачунских грешака у свим партијама за 

које је понуђач поднео понуду. Понуђач је дана 12.10.2018. године са мејл адресе 

dusancakic@globustravel.co.rs на адресу sekretar.rdomanovic@gmail.com послао сагласност 

за исправку свих рачунских грешака од стране Комисије. Комисија је тражила сагласност 

да јединичне цене из понуде помножи са количинама из обрасца структуре цене и 

правилно, у складу са упутством, искаже цену коју је морала чинити јединична цена 

помножена са наведеним количинама. Исто је довело до нових вредности понуда за све 

партије у којима поменути понуђач учествовао, али како је релевантна јединична цена без 

ПДВ-а у складу са чланом 93. став 5. ЗЈН, све је било јасно, следљиво и транспаретно, па 

су тако нове вредности по партијама следеће: 

 

I партија: Настава у природи на Копаонику (Брзећу) → након исправке (множења): 

цену од 3.402.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 3.402.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-

ом.  

 

V партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе → након исправке 

(множења): цену од 510.400,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 510.400,00 динара (рсд.) 

са ПДВ-ом. 

 

VI партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе → након исправке 

(множења): цену од 478.400,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 478.400,00 динара (рсд.) 

са ПДВ-ом. 

 

VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе → након исправке 

(множења): цену од 390.150,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 390.150,00 динара (рсд.) 

са ПДВ-ом. 

 

VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе → након исправке 

(множења): цену од 341.050,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 341.050,00 динара (рсд.) 

са ПДВ-ом. 

 

IX партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе → након исправке 

(множења): цену од 328.900,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 328.900,00 динара (рсд.) 

са ПДВ-ом. 

 

X партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе → након исправке 

(множења): цену од 301.750,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 301.750,00 динара (рсд.) 

са ПДВ-ом. 

mailto:sekretar.rdomanovic@gmail.com
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XI партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе → након исправке 

(множења): цену од 405.900,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 405.900,00 динара (рсд.) 

са ПДВ-ом. 

 

Такође, Комисија је у складу са чланом 93. став 1, а у вези пореског третмана предметне 

услуге, дана12.10.2018. године са мејл адресе sekretar.rdomanovic@gmail.com на адресе  

dusancakic@globustravel.co.rs и globustravel@sbb.rs послала захтев за појашњење пореског 

третмана и/или давања структуре цене. Понуђач је дана 12.10.2018. године са мејл адресе 

dusancakic@globustravel.co.rs на адресу sekretar.rdomanovic@gmail.com послао одговор: 

„Када је у питању цена која је идентична без и са порезом на додату вредност, 

напомињемо да ми као понуђач апсолутно имамо дискреционо право да вршимо своје 

услуге због даљих референци у предметном послу и да сходно томе одређујемо наше цене, 

којима, у овом случају нисмо нарушили једнакост понуђача, напротив. Сходно наведеном 

Вас молимо да то имате у виду и да, уколико наша понуда испуњава све задате 

критеријуме, а ми као понуђач све услове, нас узмете у примену критеријума и 

рангирање“ у оквиру кога је на сврсисходан начин оправдао своју јединичну цену без (и 

са) ПДВ-а. 

 

Комисија је даље констатовала да су понуђачи доставили понуде са следећим ценама, као 

и да су код сваке од њих стручно оцењене на следећи начин, по партијама:  

 

I партија: Настава у природи на Копаонику (Брзећу) → 3.300.000,00  

1. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда цену од 3.402.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 3.402.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

II партија: Настава у природи у Соко Бањи → 3.500.000,00 

1. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 2.772.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 3.290.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 61 дан од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

mailto:sekretar.rdomanovic@gmail.com
mailto:dusancakic@globustravel.co.rs
mailto:globustravel@sbb.rs
mailto:dusancakic@globustravel.co.rs
mailto:sekretar.rdomanovic@gmail.com
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тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

III партија: Настава у природи на Гочу → 2.500.000,00 

1. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 2.425.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 2.866.125,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 61 дан од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада, цену од 3.035.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 3.060.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

IV партија: Настава у природи на Златибору → 4.500.000,00 

1. ТА „Суперлино травел“ д.о.о. из Београда, цену од 3.798.392,00 динара (рсд.) без 

ПДВ-а, односно 3.838.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана 

од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда није попуњена у свему по упутству из 

конкурсне документације, те да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних, 

али не и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 

смислу чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, односно није испунио додатни услов 

техничког капацитета у виду превозника који поседује професионалне возаче Д категорије 

не доставивиши ни један од тражених доказа у том смислу (очитане или фотокопиране 

возачке дозволе Д категорије лица која су ангажована код превозника са којим понуђач 

има уговор, као и правни основ ангажовања тих лица код превозника или изјаву 

превозника да су та лица чије возачке дозволе понуђач подноси као доказ, су ангажована 

код њега (превозника)) и додатни услов саобразности понуде са техничком 

спецификацијом јер је понуђен објекат који се налази ван ширег центра туристичког 

насеља Златибор, односно у насељу Рожанство у општини Чајетина, што је Комисија 

утврдила као јавно доступни податак на адреси www.belabreza.rs (/html/kako_do_nas.html), 

што све понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и 

http://www.belabreza.rs/


Одлука о закључењу ОС – ЈН ОП бр. 01/18: „Екскурзије, настава у природи и излети“ 2018 
 

Страна 8 од 19 

ОШ „Радоје Домановић“  

понудом са битним недостацима у вези члана 106. став 1. тачка 2) ЗЈН, и иста се 

ОДБИЈА и НЕ УЗИМА у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада, цену од 3.930.132,80 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 3.964.800,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дан од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

V партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе  → 560.000,00  

1. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 510.400,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 510.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 358.400,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

384.800,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 425.670,40 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

443.200,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дан од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 
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4. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 416.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 480.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 61 дан од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

VI партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе  → 560.000,00 

1. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 478.400,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 478.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 368.800,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

395.200,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 441.670,40 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

459.200,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дан од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

4. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 337.600,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 406.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 61 дан од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда није попуњена у свему по упутству из 

конкурсне документације, те да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних,и 
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додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу 

чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, али да није поступио по императивном, у вези 

члана 61. став 4. тачка 8) ЗЈН, постављеном упутству у делу другом конкурсне 

документације под називом „ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ (обавеза свих потенцијалних понуђача 

је да се упознају са доле наведеним)“, у вези специфичног пореског (у смислу пореза 

на додату вредност) третмана јединствене туристичке услуге, нити је доставио 

појашњење другачијег пореског третмана који је у својој понуди применио, с 

обзиром да му се Комисија тим поводом у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, дана 

08.10.2018. године обратила са мејл адресе школе sekretar.rdomanovic@gmail.com на 

мејл адресу наведену у понуди aca@viatours.rs. Понуђач је дана 10.10. потврдио  

пријем мејла и послао одговор на предметни упит тако што је изменио јединичну 

цену аранжмана без ПДВ-а, док по траженим ставкама исту није ни изразио, што је 

противно одредбама ЗЈН и ЗПДВ. Тиме је Понуђач нарушио Начело једнакости 

понуђача (члан 12. ЗЈН) чије постојање током целог тока поступка мора обезбедити 

Наручилац и противзаконито остварио предност, имајући у виду да се применом 

критеријума „најнижа понуђена цена“ рангира укупна цена без ПДВ-а (као збир количина 

и јединичних цена без ПДВ-а). Све наведено понуду чини неприхватљивом у смислу 

члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом са битним недостацима у вези члана 106. 

став 1. тачка 2) ЗЈН, и иста се ОДБИЈА и НЕ УЗИМА у даље разматрање, односно 

рангирање. 

VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе  → 472.500,00 

1. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 390.150,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 390.150,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 318.600,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

340.875 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

mailto:sekretar.rdomanovic@gmail.com
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3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 355.661,55 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

371.250,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дан од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

4. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 268.650,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 315.900,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 61 дан од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе  → 332.500,00 

1. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 341.050,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 341.050,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 287.850,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

303.525,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 306.330,35 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

317.300,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дан од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 
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услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

4. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 223.250,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 260.300,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 61 дан од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

IX партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе  → 385.000,00 

1. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 328.900,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 328.900,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 245.850,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

264.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 293.098,30 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

305.800,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дан од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 
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4. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 236.500,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 273.900 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 61 дан од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда није попуњена у свему по упутству из 

конкурсне документације, те да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних,и 

додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу 

чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, али да није поступио по императивном, у вези 

члана 61. став 4. тачка 8) ЗЈН, постављеном упутству у делу другом конкурсне 

документације под називом „ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ (обавеза свих потенцијалних понуђача 

је да се упознају са доле наведеним)“, у вези специфичног пореског (у смислу пореза 

на додату вредност) третмана јединствене туристичке услуге, нити је доставио 

појашњење другачијег пореског третмана који је у својој понуди применио, с 

обзиром да му се Комисија тим поводом у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, дана 

08.10.2018. године обратила са мејл адресе школе sekretar.rdomanovic@gmail.com на 

мејл адресу наведену у понуди aca@viatours.rs. Понуђач је дана 10.10. потврдио  

пријем мејла и послао одговор на предметни упит тако што је изменио јединичну 

цену аранжмана без ПДВ-а, док по траженим ставкама исту није ни изразио, што је 

противно одредбама ЗЈН и ЗПДВ. Тиме је Понуђач нарушио Начело једнакости 

понуђача (члан 12. ЗЈН) чије постојање током целог тока поступка мора обезбедити 

Наручилац и противзаконито остварио предност, имајући у виду да се применом 

критеријума „најнижа понуђена цена“ рангира укупна цена без ПДВ-а (као збир количина 

и јединичних цена без ПДВ-а). Све наведено понуду чини неприхватљивом у смислу 

члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом са битним недостацима у вези члана 106. 

став 1. тачка 2) ЗЈН, и иста се ОДБИЈА и НЕ УЗИМА у даље разматрање, односно 

рангирање. 

X партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе  → 297.000,00 

1. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 301.750,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 301.750,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 246.500,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

260.525,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

mailto:sekretar.rdomanovic@gmail.com
mailto:aca@viatours.


Одлука о закључењу ОС – ЈН ОП бр. 01/18: „Екскурзије, настава у природи и излети“ 2018 
 

Страна 14 од 19 

ОШ „Радоје Домановић“  

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 279.455,35 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

289.850,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дан од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

XI партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе  → 407.000,00 

1. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 405.900,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 405.900,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 337.150,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

355.300,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 354.115,30 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

369.600,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дан од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 
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XII партија: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда школе на Тари  → 

1.020.000,00 

1. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 1.012.304,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

1.042.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дан од дана отварања 

понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

2. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 819.200,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 979.200 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 61 дан од дана 

отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне 

документације и да је исти доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 

узима у даље разматрање, односно рангирање. 

 

8. Након прегледа, рачунске провере, те и исправке рачунске грешке код понуда за све 

партије понуђача „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда и стручне оцене понуда Комисија је 

утврдила да су се стекли услови за рангирање прихватљивих и понуда без битних 

недостатака из Извештаја (од најповољније пoд рeдним брojeм 1. пa дaљe – 2, 3.), по 

партијама: 

 

I партија: Настава у природи на Копаонику (Брзећу) → 3.300.000,00  

1. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда цену од 3.402.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 3.402.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

II партија: Настава у природи у Соко Бањи → 3.500.000,00 

1. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 2.772.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 3.290.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

III партија: Настава у природи на Гочу → 2.500.000,00 

1. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 2.425.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 2.866.125,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 



Одлука о закључењу ОС – ЈН ОП бр. 01/18: „Екскурзије, настава у природи и излети“ 2018 
 

Страна 16 од 19 

ОШ „Радоје Домановић“  

2. „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада, цену од 3.035.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 3.060.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

IV партија: Настава у природи на Златибору → 4.500.000,00 

1. „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада, цену од 3.930.132,80 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 3.964.800,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

V партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе  → 560.000,00  

1. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 358.400,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

384.800,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

2. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 416.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 480.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 425.670,40 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

443.200,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

4. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 510.400,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 510.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

VI партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе  → 560.000,00 

1. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 368.800,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

395.200,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

2. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 441.670,40 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

459.200,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

3. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 478.400,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 478.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе  → 472.500,00 

1. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 268.650,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 315.900,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

2. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 318.600,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

340.875 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 355.661,55 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

371.250,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

4. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 390.150,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 390.150,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 
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VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе  → 332.500,00 

1. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 223.250,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 260.300,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

2. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 287.850,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

303.525,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

3. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 306.330,35 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

317.300,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

4. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 341.050,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 341.050,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

IX партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе  → 385.000,00 

1. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 245.850,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

264.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом,. 

2. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 293.098,30 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

305.800,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

3. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 328.900,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 328.900,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

X партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе  → 297.000,00 

1. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 246.500,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

260.525,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

2. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 279.455,35 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

289.850,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

3. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 301.750,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 301.750,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

XI партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе  → 407.000,00 

1. „Луксим“ д.о.о. из Београда, цену од 337.150,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

355.300,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

2. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 354.115,30 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

369.600,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

3. „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда, цену од 405.900,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 405.900,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 
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XII партија: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда школе на Тари  → 

1.020.000,00 

1. „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда, цену од 819.200,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 979.200 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Lui travel“ д.о.о. из Београда, цену од 1.012.304,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

1.042.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

Након прегледа и оцене понуда те применом критеријума за вредновање понуда „најнижа 

понуђена цена“ у Извештају о стручној оцени понуда бр. 730 од 15.10.2018. године, 

Комисија је оценила да је: 

 

- Понуђач „Глобус Травел“ д.о.о. из Београда у својој понуди за партију I понудио 

најнижу цену, те је Комисија препоручила директору Школе да понуду овог понуђача 

изабере као најповољнију и са њим закључи оквирни споразум за поменуту партију, 

имајући у виду и одредбе члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН. 

и: 

- Понуђач „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада у својој понуди за партију IV понудио 

најнижу цену, те је Комисија препоручила директору Школе да понуду овог понуђача 

изабере као најповољнију и са њим закључи оквирни споразум за поменуту партију. 

такође, и: 

- Понуђач „Via tours Петровић“ д.о.о. из Београда у својим понудама за партије II, III, 

VII, VIII и XII понудио најнижу цену, те је Комисија препоручила директору Школе 

да понуде овог понуђача изабере као најповољније и са њим закључи оквирне 

споразуме за поменуте партије. 

као и да је: 

- Понуђач „Луксим“ д.о.о. из Београда у својим понудама за партије V, VI, IX, X и XI 

понудио најнижу цену, те је Комисија препоручила директору Школе да понуде овог 

понуђача изабере као најповољније и са њим закључи оквирне споразуме за 

поменуте партије. 

 

Директор је прихватио предлоге Комисије те на основу истих је донео одлуку о 

закључењу оквирних споразума по партијама као у диспозитиву (изреци). 
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На основу изнетог одлучено је као у изреци. 

ПОУКА (упутство о правном средству):  

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. 

став 1. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 

достави доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 120.000,00 

динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број:  

01/18, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, ОШ "Радоје Домановић", 

јавна набавка са циљем закључења оквирног споразума (услуге) бр.  01/18 – и бројем партије 

за коју се подноси ЗЗП. 

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање 

платног промета са видљивим датумом реализације уплате. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Д И Р Е К Т О Р  

                                                                                     ____________________________     

                                                                                               Горан Шоботовић 


