
ОШ „Соња Маринковић“ 
Земун,Аласка 17 
тел/факс  011- 2612-753 
дел. Бр. 11/6-2016-11 
датум 04.10.2016. 
 
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 
бр.124/12,14/15,68/15) а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама и донете 
Одлуке о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке по партијама за набавку 
услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи Директор 
Основне школе  „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр. 17,  објављује 
 
 

                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
 

којим наручилац обавештава сва заинтересована лица да је закључио уговоре за 
набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи са 
следећим понуђачима по партијама: 
 

Дестинација: Дивчибаре 
ПАРТИЈА 1 -  Настава у природи за ученике 1. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „Кондор - Тис“ Алексе Ненадовића 10, Београд 
(бр.Уговора 6/18 од 22.09.2016.г.) 
 

Дестинација: Кушићи 
ПАРТИЈА 2 - Настава у природи за ученике 2. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „Кондор - Тис“ Алексе Ненадовића 10, Београд 
(бр.Уговора 6/19 од 22.09.2016.г.) 
 

Дестинација: Копаоник 
ПАРТИЈА 3 - Настава у природи за ученике 3. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „Кондор - Тис“ Алексе Ненадовића 10, Београд 
(бр.Уговора 6/20 од 22.09.2016.г.) 
 

Дестинација:  Копаоник 
ПАРТИЈА 4 - Настава у природи за ученике 4. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „Кондор - Тис“ Алексе Ненадовића 10, Београд 
(бр.Уговора 6/21 од 22.09.2016.г.) 
 

Дестинација: Београд – Виминацијум - Сребрно језеро – Лепенски вир 
ПАРТИЈА 5 – Излет за ученике 5. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „MIVEX“ Драгице Кончар 21, Београд (бр.Уговора 
6/22 од 22.09.2016.г.) 
 

Дестинација: Београд – Манастир Каона– Тршић - Београд 
ПАРТИЈА 6 – Излет за ученике 5. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „MIVEX“ Драгице Кончар 21, Београд (бр.Уговора 
6/23 од 22.09.2016.г.) 



 

Дестинација: Београд– Суботица – Палић– Београд 
ПАРТИЈА 7 – Излет за ученике 6. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „Кондор - Тис“ Алексе Ненадовића 10, Београд 
(бр.Уговора 6/24 од 22.09.2016.г.) 
 

Дестинација: Београд– Топола– Опленац– Аранђеловац- Београд 
ПАРТИЈА 8 – Излет за ученике 6. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „MIVEX“ Драгице Кончар 21, Београд (бр.Уговора 
6/25 од 22.09.2016.г.) 
 

Дестинација:  Београд– Топола– Опленац– Аранђеловац- Београд 
ПАРТИЈА 9 – Излет за ученике 7. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „MIVEX“ Драгице Кончар 21, Београд (бр.Уговора 
6/26 од 22.09.2016.г.) 
 

Дестинација:  Београд – манастир Манасија- Ресавска пећина - хидрокомплекс Лисине 
- Београд 

ПАРТИЈА 10 – Излет за ученике 7. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „MIVEX“ Драгице Кончар 21, Београд (бр.Уговора 
6/27 од 22.09.2016.г.) 
 

Дестинација: Београд – манастири Жича и Студеница – Копаоник– Нови Пазар – 
Ђавоља Варош- Пролом бања-Београд 

ПАРТИЈА 11 – Екскурзија за ученике 8. разреда 

Уговор је закључен са понуђачем „Кондор - Тис“ Алексе Ненадовића 10, Београд 
(бр.Уговора 6/28 од 22.09.2016.г.) 
 
Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног  поступка јавне 
набавке за достављање понуда за набавку услуга организовања извођења екскурзија 
коју наручилац спроводи у отвореном поступку по партијама. Број јавне набавке: 
1.2.2./2016. 
Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања извођења екскурзија, излета и 
наставе у природи и иста је предвиђена у финансијском плану наручиоца и Плану 
јавних  набавки наручиоца за 2016.г., на конту 423911. 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге 
организовања путовања -  (ознака 63516000). 
Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку за све партије како наручилац 
процењује и очекује је 6.966.500,00 динара без пдв за период од 15.09.2016. до 
15.06.2017.године. 
 
Процењене вредности по партијама износе: 
 

Број ученика: 90 x 16.000,00 = 1 440 000,00  динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 1 -  Настава у природи за ученике 1. разреда 

Дестинација: Дивчибаре 
 



Број ученика: 65 x 16.000,00 = 1.040.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 2 - Настава у природи за ученике 2. разреда 

Дестинација: Кушићи 
 

Број ученика: 70 x 17.500,00 = 1.225.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 3 - Настава у природи за ученике 3. разреда 

Дестинација: Копаоник 
 

Број ученика : 75 x 17.500,00 = 1.312.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 4 - Настава у природи за ученике 4. разреда 

Дестинација:  Копаоник 
 

Број ученика: 95 x 2300,00 = 218 500,00динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 5 – Излет за ученике 5. разреда 

Дестинација: Београд – Виминацијум - Сребрно језеро – Лепенски вир 
 

Број ученика: 95 x 2300,00 = 218 500,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 6 – Излет за ученике 5. разреда 

Дестинација: Београд – Манастир Каона– Тршић - Београд 
 

Број ученика: 70 x 2.500,00 = 175 000,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 7 – Излет за ученике 6. разреда 

Дестинација: Београд– Суботица – Палић– Београд 
 

Број ученика: 70 x 2.300,00 = 161 000,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 8 – Излет за ученике 6. разреда 

Дестинација: Београд– Топола– Опленац– Аранђеловац- Београд 
 

Број ученика: 70 x 2400,00 = 168 000,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 9 – Излет за ученике 7. разреда 

Дестинација:  Београд– Топола– Опленац– Аранђеловац- Београд 
 

Број ученика: 70 x 2400,00 = 168 000,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 10 – Излет за ученике 7. разреда 

Дестинација:  Београд – манастир Манасија- Ресавска пећина - хидрокомплекс Лисине 
- Београд 
 

Број ученика: 80 x 10 500,00 = 840 000 ,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 11 – Екскурзија за ученике 8. разреда 

Дестинација: Београд – манастири Жича и Студеница – Копаоник– Нови Пазар – 
Ђавоља Варош- Пролом бања-Београд 
   Поступак отварања понуда спроводен је дана 17.08.2016. године са почетком у 16.30 
сати у просторијама Основне школе „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр. 17 
  Отварање понуда спровела је  Комисија наручиоца у следећем саставу: 



1. Катарина Пешић, Председник комисије 
2. Биљана Колачек, члан 
3. Милош Кукуљ, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке, члан 

Записничар је Драгана Ускоковић, секретар школе. 
 

Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понудјача 
који су поднели пуномоћја:  
Понуђач               Представник                    Пуномоћје 
1.“Кондор-Тис“                   Милка Стефановић                       11.08.2016. 
Понуђач               Представник                    Пуномоћје 
2. „Mivex“                          Зоран Станчић                                35/2016-1 од 17.08.2016. 
 
Констатује се да су отварању понуда присуствовали и: 

1. Јелена Радоњић заменик члана комисије  
 

Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  
  Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача   Датум пријема        Сат  
 Заведена 

1. 11/6-2016/6-1                     „MIVEX“                           17.08.2016.               9,30 
2. 11/6-2016/6-2                    „КОНДОР ТИС“                17.08.2016.             11,30 
3. 11/6-2016/6-3                    „Луи Травел“                      17.08.2016.             11,40 

Неблаговремених понуда нема. 
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и 
евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) : 
 
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :  „MIVEX“ Драгице Кончар 21, Београд 
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 11 (Образац за путовања са преноћиштем) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

7.958,33 1.591,67 9.550,00 80 636.666,41 764.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу ЈАТ апатмани на Копаонику и то у  8 
двокреветних, 5 трокреветних и 13 четворокреветних соба. 

Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у ресторану 
хотела «Радан» у Пролом бањи. 

 
Рок плаћања:  у 5 месечних рата, максимално 45 дана од дана реализације 
екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  

 



• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.162,50 432,50 2.595,00 95 205.437,42 246.525,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «дунавски цбет» на Сребрном језеру. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реализације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

1.720,83 344,17 2.065,00 95 163.479,10 196.175,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «Промаја» у Тршићу. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реалиозације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за једнодневна путовања) 

 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.041,67 408,33 2.450,00 70 142.916,61 171.500,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану хотела «Патрија» у Суботици 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реалиозације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  

 



• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

1.783,33 356,67 2.140,00 70 124.833,28 149.800,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован уресторану «Вила Александар» у Орашцу. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реалиозације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

1.833,33 366,67 2.200,00 70 128.333,28 154.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован уресторану «Вила Александар» у Орашцу. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реалиозације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

1.916,67 383,33 2.300,00 70 134.166,61 161.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован уресторану «Водопад» у Лисинама. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реалиозације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  
 



2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :  „Кондор - Тис“ Алексе Ненадовића 10, 
Београд 
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 (Образац за путовања са преноћиштем) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

14.633,00 167,00 14.800,00 90 1.316.970,00 1.332.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Хеба» на Дивчибарама и то у : 
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2 (Образац за путовања са преноћиштем) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

15.153,00 167,00 15.320,00 65 984.945,00 995.800,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу »Јавор» у Кушићима и то у  двокреветним, 
трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3 (Образац за путовања са преноћиштем) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

16.633,00 167,00 16.800,00 70 1.164.310,00 1.176.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 



Смештај ће бити организован у хотелу «Сребрна лисица» на Копаонику и то у : 
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде .   
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 (Образац за путовања са преноћиштем) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

16.633,00 167,00 16.800,00 75 1.247.475,00 1.260.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Сребрна лисица» на Копаонику и то у : 
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде .   

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 11 (Образац за путовања са преноћиштем) 

 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

10.003,00 167,00 10.170,00 80 800.240,00 813.600,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Сребрна лисица» на Копаонику и то у  
двокреветним,  трокреветним и четворокреветним собама. 

Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у ресторану 
хотела у Пролом бањи 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде .   

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за једнодневна путовања) 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

3.020,00 100,00 3.120,00 95 286.900,00 296.400,00 



Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «Талија» на Сребрном језеру. 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде .   
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.107,00 93,00 2.200,00 95 200.165,00 209.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «Промаја» у Тршићу. 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде .   
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.600,00 130,00 2.730,00 70 182.00,00 191.100,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «Президент» на Палићу. 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања) 

 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.482,00 98,00 2.580,00 70 173.740,00 180.600,00 



Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у вили «Александар» у Орашцу. 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за једнодневна путовања) 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.482,00 98,00 2.580,00 70 173.740,00 180.600,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у вили «Александар» у Орашцу. 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за једнодневна путовања) 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.383,00 107,00 2.490,00 70 166.810,00 174.300,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «Водопад» у Лисинама. 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
 

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :  „ЛУИ ТРАВЕЛ“ Бранкова 23, Београд 
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3 (Образац за путовања са преноћиштем) 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

18.301,00 100,00 18.401.00 70 1.281.070,00 1.288.070,00 
Објашњење: 



*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу ЈАТ аоартмани у Сувом Рудишту и то у  
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 15-45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 160 дана од дана отварања понуде.  

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 (Образац за путовања са преноћиштем) 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

18.301,00 100,00 18.401,00 70 1.281.070,00 1.288.070,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу ЈАТ апарманима у Сувом Рудишту и то у  
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 15-45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 160 дана од дана отварања понуде.  

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за једнодневна путовања) 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.387,34 41,66 2.429,00 95 226.797,30 230.755,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «Дунавски цвет» на Сребрном језеру. 
Рок плаћања: 15-45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 160 дана од дана отварања понуде.  

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања) 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

1.737,34 41,66 1.779,00 95 165.047,30 169.005,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 



** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «Промаја» у Тршићу. 
Рок важења понуде износи 160 дана од дана отварања понуде Рок плаћања: 15-45 
дана од дана реализације екскурзије 
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.617,34 41,66 2.659,00 70 183.213,80 186.130,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован уресторану хотела «Президент» **** на Палићу. 
Рок плаћања: 15-45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 160 дана од дана отварања понуде  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.317,34 41,66 2.359,00 70 162.213,80 165.130,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован увили «Александар» **** у Орашцу. 
Рок плаћања: 15-45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 160 дана од дана отварања понуде  
 

•  ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за једнодневна путовања) 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.317,34 41,66 2.359,00 70 162.213,80 165.130,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 



Ручак ће бити организован у вили «Александар» **** у Орашцу. 
Рок плаћања: 15-45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 160 дана од дана отварања понуде  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.227,34 41,66 2.269,00 70 155.913,80 158.830,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «Водопад». 
Рок плаћања: 15-45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 160 дана од дана отварања понуде  

 
Ценећи достављене благовремене понуде понуђача Комисија наручиоца је  
одбила као неприхватљиву понуду понуђача „LUI TRAVEL“ ДОО јер је исти Комисији 
наручиоца доставио допис којим наручиоца обавештава о следећем: 
„Наша агенција има сопствене аутобусе које ангажујемо за превоз деце на ђачким 
екскурзијама. Сви аутобуси су високе туристичке класе и редовно подлежу техничким 
прегледима. На жалост нису до три године старости.  У конкурсној документацији 
јесмо приложили уговор о превозу који имамо са другом агенцијом, али Вам не можемо 
 гарантовати да ћемо обезбедити аутобусе до три године старости, јер то зависи и 
од расположивости  истих.“ 
 
Комисија наручиоца је из горе наведеног одбила као неприхватљиву понуду понуђача 
„LUI TRAVEL“ јер исти не испуњава захтев наручиоца утврђен у конкурсној 
документацији у делу техничких капацитета захтеваних за реализацију предметне јавне 
набавке. 
 
Приликом разматрања и испитивања понуде понуђача „MIVEX“ доо из Београда , 
Комисија је исту одбила као неодговарајућу односно неприхватљиву за следеће партије 
: 

• партију бр.7 из разлога што је исти понудио организацију ручка ван Палића 
(исти је понудио ручак у Суботици у ресторану Хотела „Патрија“) што је био 
захтев наручиоца утврђен у техничкој спецификацији конкурсне документације 

• партију бр.11 из разлога што је исти понудио смештај ученика у објектима „ЈАТ 
апартмани“ на Копаонику који не поседује у категоризацији 3 звездице што је 
био захтев наручиоца утврђен у техничкој спецификацији конкурсне 
документације 
 



Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум НАЈНИЖЕ 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
Комисија наручиоца је понуду понуђача „КОНДОР ТИС“ доо из Лознице оценила 
најприхватљивом за следеће партије :1,2,3,4,7,11 под следећим условима: 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 (Образац за путовања са преноћиштем) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

14.633,00 167,00 14.800,00 90 1.316.970,00 1.332.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Хеба» на Дивчибарама и то у : 
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2 (Образац за путовања са преноћиштем) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

15.153,00 167,00 15.320,00 65 984.945,00 995.800,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу »Јавор» у Кушићима и то у  двокреветним, 
трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3 (Образац за путовања са преноћиштем) 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

16.633,00 167,00 16.800,00 70 1.164.310,00 1.176.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 



Смештај ће бити организован у хотелу «Сребрна лисица» на Копаонику и то у : 
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде .   
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 (Образац за путовања са преноћиштем) 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

16.633,00 167,00 16.800,00 75 1.247.475,00 1.260.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Сребрна лисица» на Копаонику и то у : 
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде .   

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 11 (Образац за путовања са преноћиштем) 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

10.003,00 167,00 10.170,00 80 800.240,00 813.600,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Сребрна лисица» на Копаонику и то у  
двокреветним,  трокреветним и четворокреветним собама. 

Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у ресторану 
хотела у Пролом бањи 

 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде .   

 
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за једнодневна путовања) 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.600,00 130,00 2.730,00 70 182.00,00 191.100,00 
Објашњење: 



*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован у ресторану «Президент» на Палићу. 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  

 
Комисија наручиоца је понуде понуђача „MIVEX“ доо из Београда оценила 
најприхватљивом за следеће партије : 5,6,8,9,10 под следећим условима: 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за једнодневна путовања) 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

2.162,50 432,50 2.595,00 95 205.437,42 246.525,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «дунавски цбет» на Сребрном језеру. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реализације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања) 
1 2 3 4 5 6 

Јединична 
цена без ПДВ* 

ПДВ Јединична  
цена са ПДВ* 

Број 
ученика 

**Укупно без 
ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

1.720,83 344,17 2.065,00 95 163.479,10 196.175,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану «Промаја» у Тршићу. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реалиозације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  

 
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

1.783,33 356,67 2.140,00 70 124.833,28 149.800,00 
Објашњење: 



*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован уресторану «Вила Александар» у Орашцу. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реалиозације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

1.833,33 366,67 2.200,00 70 128.333,28 154.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован уресторану «Вила Александар» у Орашцу. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реалиозације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за једнодневна путовања) 
 

1 2 3 4 5 6 
Јединична 

цена без ПДВ* 
ПДВ Јединична  

цена са ПДВ* 
Број 

ученика 
**Укупно без 

ПДВ 
(1х4) 

**Укупно са 
ПДВ 
(3х4) 

1.916,67 383,33 2.300,00 70 134.166,61 161.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован уресторану «Водопад» у Лисинама. 
Рок плаћања: на 4 месечне рате, 45 дана од дана реализације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 360 дана од дана отварања понуде.  

 
Обавештење о закљученим уговорима о јавној набавци наручилац ће објавити на 
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца 
www.ossonjazemun.edu.rs 

За наручиоца:   
Јасмина Филиповић 

                                                _______________________________ 
 

http://www.ossonjazemun.edu.rs/�
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