
На основу члана 108. 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 усвојеног 
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр.11/3-7 од 07.09.2017.године у 
отвореном поступку јавне набавке за подношење понуда за јавну набавку услуга 
организовања извођења екскурзија,  Директор Основне школе „Соња Маринковић“ из 
Земуна, ул. Аласка бр.17, доноси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

којом уговоре за набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у 
природи у предметној јавној набавци за доле наведене партије додељује: 

А)  ПАРТИЈЕ БР. 1,2,3,4,  уговор додељује понуђачу „Kondor-tis“ doo, 
Гимназијска бр. 1, Лозница; 
Б) ПАРТИЈУ БР.12  уговор додељује понуђачу „Lui travel“ doo, Стевана 
Филиповића   115 а, Београд ;                        
В) ПАРТИЈЕ 5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 уговор додељује  понуђачу „Mivex“ doo, 
Драгице Кончар 21, Београд.    
                             
    О б р а з л о ж е њ е  

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног  поступка јавне 
набавке за достављање понуда за набавку услуга организовања извођења екскурзија, 
излета и наставе у природи, коју наручилац спроводи у отвореном поступку по 
партијама. 

Број јавне набавке: 2.6/2017. 
 
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 2017.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 8.834.500,00 динара без пдв за период од 15.09.2017. до 
15.06.2018.године. 
 
Процењене вредности по партијама износе: 
 

ПАРТИЈА 1 -  Настава у природи за ученике 1. разреда 

Број ученика: 100 x 18.000,00 = 1.800.000,00  динара без ПДВ-а 

ПАРТИЈА 2 - Настава у природи за ученике 2. разреда 

Број ученика: 80 x 18.000,00 = 1.440.000,00 динара без ПДВ-а 

ПАРТИЈА 3 - Настава у природи за ученике 3. разреда 

Број ученика: 70 x 18.000,00 = 1.260.000,00 динара без ПДВ-а 

ПАРТИЈА 4 - Настава у природи за ученике 4. разреда 



Број ученика : 75 x 18.000,00 = 1.350.000,00 динара без ПДВ-а 

ПАРТИЈА 5 – Излет за ученике 3. разреда 
Број ученика: 70 x 2000,00 = 140.000,00динара без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 6 – Излет за ученике 3. разреда 

Број ученика: 70 x 2000,00 = 140.000,00динара без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 7 – Излет за ученике 4. разреда 
Број ученика: 75 x 2000,00 = 150.000,00динара без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 8 – Излет за ученике 4. разреда 
Број ученика: 75 x 2000,00 = 150.000,00динара без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 9 – Излет за ученике 5. разреда 

Број ученика: 95 x 2600,00 = 247.000,00динара без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 10 – Излет за ученике 5. разреда 

Број ученика: 95 x 2600,00 = 247.000,00 динара без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 11 – Излет за ученике 6. разреда 

Број ученика: 95 x 2.800,00 = 266.000,00 динара без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 12 – Излет за ученике 6. разреда 

Број ученика: 95 x 2.500,00 = 237.500,00 динара без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 13 – Излет за ученике 7. разреда 

Број ученика: 65 x 2600,00 = 169.000,00 динара без ПДВ-а 

ПАРТИЈА 14 – Излет за ученике 7. разреда 

Број ученика: 65 x 2700,00 = 175.500,00 динара без ПДВ-а 

ПАРТИЈА 15 – Екскурзија за ученике 8. разреда 

Број ученика: 85 x 12.500,00 = 1.062.500,00 динара без ПДВ-а 
      
 Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 22.08.2017. 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. Бранислав Клашников, Председник комисије 
2. Слађана Зрнић, члан 
3. Милош Кукуљ, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке, члан 

 
Комисија је записнички констатовала да отварању понуда су присуствовали доле 
наведени представници понуђача који су поднели пуномоћја за учешће у поступку 
отварања понуда: 
   
Понуђач               Представник                    Пуномоћје 
1.“Кондор-Тис“                       Саша Стевић                              22.08.2017. 
2.“Mivex“                                 Братислав Костић                      22.08.2017. 
3. „Луи Травел“                       Тијана Узелац                            22.08.2017. 
 
Отварању понуда присуствовала је и Јасмина Филиповић , директор школе. 
 
Комисија је утврдила да су благовремено пристигле  понуде следећих понуђача:  
  



 Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача   Датум пријема    Сат  
 Заведена 
  

1. 11/3/5-1          „Grand tours doo“, Нови Сад                22.08.2017.      09,00 
 

2. 11/3/5-2         „Lui travel“ doo, Београд                        22.08.2017.       11,00 
 

3. 11/3/5-3        „Mivex“ doo, Београд                               22.08.2017.       11,20 
 

4. 11/3/5-4        „Kondor-tis“ doo, Лозница                      22.08.2017.       11,50 
 
 
Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било. 
 
Комисија је записнички констатовала доле наведене понуђене услове понуђача: 
 
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 :  „Grand tours doo“,  
                                                                         Нови Сад, Железничка 23 а             
 
 

 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) 

973,33 16,67 990,00 70 68.133,10 69.300,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар 2017. 
 

 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) 

1.375,00 25,00 1.400,00 70 96.250,00 98.000,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 



** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: мај-јуни 2018. 
 

 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) 

1.020,00 20,00 1.040,00 75 76.500,00 78.000,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: април 2018. 
 

 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) 

1.565,00 25,00 1.590,00 75 117.375,00 119.250,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: мај- јуни 2018. 
 
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) 

2.265,00 25,00 2.290,00 95 215.175,00 217.550,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Ручак ће бити организован у престорану «Сидро» на самој обали Сребрног језера 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: септембар-октобар 2017. 



 
 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) 

1.970,00 20,00 1.990,00 95 170.050,00 189.050,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Ручак ће бити организован у ресторану «Промаја», на излетишту крај Вукове куће 
у Тршићу 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 12 (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) 

1.933,33 26,67 1.960,00 95 183.666,66 189.050,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Ручак ће бити организован у ресторану «Колиба», Грза 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 13 (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) 

2.065,00 25,00 2.090,00 65 134.225,00 135.850,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
   Ручак ће бити организован у ресторану «Кућа», Ваљево 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: септембар-октобар 2017. 



 
 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 14 (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) 

2.125,00 25,00 2.150,00 65 138.125,00 139.750,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Ручак ће бити организован у ресторану «Водопад», Лисине 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 
 
2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :  „Lui travel“ doo, Стевана Филиповића   
115 а, 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) 

13.324,99 2.665,01 15.990,00 100 1.332.499,00 1.599.000,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у хотелу- Одмаралиште «Црни Врх», Дивчибаре и 
то у : двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Термин: друга смена у јуну 2018. 
 
 

 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) 

13.724,99 2.745,00 16.470,00 80 1.097.999,20 1.317.600,00 
 
Објашњење: 



*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у хотелу «Панорама», Златар и то у  двокреветним, 
трокреветним и четворокреветним собама. 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Термин: 9.04.2018.-16.04.2018. 
  

 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) 

13.724,99 2.745,00 16.470,00 70 960.749,30 1.152.900,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у хотелу «Панорама» Златар и то у : двокреветним, 
трокреветним и четворокреветним собама. 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Термин: 16.04.2018.-23.04.2018. 
 

 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) 

13.724,99 2.745,00 16.470,00 75 1.029.374,25 1.235.250,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у хотелу «Панорама» Златар и то у : двокреветним, 
трокреветним и четворокреветним собама. 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  

Термин: 14.10.2017.-21.10.2017. 

 
 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 15 (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) 

8.083,33 1.616,67 9.700,00 85 687.083,05 824.500,00 



Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у хотелу «Коначиште Браћа Секулић», Златибор и 
то у  двокреветним,  трокреветним и четворокреветним собама. 
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у «Коначиште 
Шарган», Кремна 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: септембар-октобар 2017. 
 

 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) 

995,83 199,17 1.195,00 70 69.708,10 83.650,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: октобар 2017. 
 

 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) 

1.420,83 284,17 1.705,00 70 99.458,10 119.350,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 

 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) 

1.079,17 215,83 1.295,00 75 80.937,75 90.650,00 



Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: април 2018. 
 

 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) 

1.408,33 281,67 1.690,00 75 105.624,75 126.750,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 
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) 

1.733,33 346,67 2.080,00 95 164.666,35 197.600,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
   Ручак ће бити организован у ресторану «Дунавски цвет», на Сребрном језеру 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: септембар-октобар 2017. 
 

 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) 

1.687,50 337,50 2.025,00 95 160.312,50 192.375,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Ручак ће бити организован у ресторану «Промаја», Тршић 



Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 11 (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) 

2.320,83 464,17 2.785,00 95 220.478,85 264.575,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
   Ручак ће бити организован у хотела «Патрија» у Суботици 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: септембар-октобар 2017. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 12 (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) 

1.820,83 364,17 2.185,00 95 172.978,85 207.575,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
   Ручак ће бити организован у ресторану хотела «Колиба» у Грза 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације:мај-јун 2018. 
 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 13 (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) 

1.716,66 343,44 2.060,00 65 111.582,90 133.900,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
   Ручак ће бити организован у ресторану хотела «Гранд» у Ваљеву 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 



Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације:септембар-октобар 2017. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 14 (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) 

1.941,66 388,34 2.330,00 65 126.207,90 151.450,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Ручак ће бити организован у ресторану «Водопад», Лисине 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 
 
 
3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Mivex“ doo, Драгице Кончар 21, Београд                          
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 15 (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 СТЦ»Златибор», Wai-Tai и то у14 
двокреветним, 7 трокреветним и 11 четворокреветним собама. 
 Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у ресторан 
«Лотика « Дрвенград у Мећавнику 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: 04.10.-2017. - 06.10.2017. 
 

 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) 

908,33 181,67 1.090,00 70 63.583,31 76.300,00 



Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
   Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
 Период реализације: октобар 2017. 
 
 

 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) 

1.166,67 233,33 1.400,00 70 81.666,63 98.000,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације:мај-јун 2018. 
 

 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) 

908,33 181,67 1.090,00 75 68.124,97 81.750,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: април 2018. 
 

 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) 

1.283,33 256,67 1.540,00 75 96.249,96 115.500,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 



** Укупно за све ученике 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 
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) 

1.516,67 303,33 1.820,00 95 144.083,28 172.900,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
   Ручак ће бити организован у ресторану «Дунавски цвет» на Сребрном језеру 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: септембар-октобар 2017. 
 

 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) 

1.470,83 294,17 1.765,00 95 139.729,11 167.675,00 
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  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 11 (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) 

1.579,17 315,83 1.895,00 70 110.541,62 132.650,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
   Ручак ће бити организован у ресторану хотела «Патрија», Суботица 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 



Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације:септембар-октобар 2017. 
 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 13 (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) 

1.512,50 302,50 1.815,00 65 98.312,46 117.975,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Ручак ће бити организован у ресторану хотела «Омни» у Ваљеву 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације:септембар-октобар 2017. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 14 (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) 

1.625,00 325,00 1.950,00 65 105.624,96 126.750,00 
 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
   Ручак ће бити организован у ресторану «Лисински рај» у Лисинама 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 
 
4.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Kondor-tis“ doo, Гимназијска бр. 1 
Лозница                       
 

 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) 

16.690,00 300,00 16.990,00 100 1.669.000,00 1.699.000,00 
 



Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован ухотелу «Хеба», Дивчибаре и то у : 5 двокреветним, 
15 трокреветним и 13 четворокреветним собама. 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: јун 2018. 
 

 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) 

16.700,00 200,00 16.900,00 80 1.336.000,00 1.352.000,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у  хотелу «Панорама» на Златару и то у  5 
двокреветним, 13 трокреветним и 12 четворокреветним собама. 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: 09.04.2018.-16.04.2018. 
 

 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) 

16.700,00 200,00 16.900,00 70 1.169.000,00 1.183.000,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у  хотелу «Панорама» на Златару и то у  5 
двокреветним, 13 трокреветним и 12 четворокреветним собама. 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин:16.04.2018.-23.04.2018. 
 

 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) 

16.300,00 300,00 16.600,00 75 1.222.500,00 1.245.000,00 



Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у  хотелу «Панорама» на Златару и то у  5 
двокреветним, 13 трокреветним и 12 четворокреветним собама. 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  

 Термин: 14.10.2017.-21.10.2017. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 15 (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) 

9.310,00 140,00 9.450,00 85 791.350,00 803.250,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у хотелу «Wai-Tai“, на Златибору и то у  
двокреветним,  трокреветним и четворокреветним собама. 
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у ресторану 
«Дрвенград»,  Дрвенград, Златибор 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 
 

 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) 

1.130.,00 60,00 1.190,00 70 79.100,00 83.300,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
   Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са техничком спецификацијом 
 

 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) 

1.420,00 60,00 1.480,00 70,00 99.400,00 103.600,00 



Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 
 

 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) 

1.390,00 60,00 1.450,00 75 104.250,00 108.750,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 
 

 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) 

1.695,00 60,00 1.755,00 75 127.125,00 131.625,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 
 

 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) 

2.039,00 60,00 2.099,00 95 193.705,00 199.405,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
   Ручак ће бити организован у ресторану «Сидро», Сребрно језеро 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 



 
 

 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) 

1.890,00 60,00 1.950,00 95 179.550,00 185.250,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Ручак ће бити организован у ресторану «Промаја», Тршић 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 11 (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) 

2.210,00 60,00 2.270,00 95 209.950,00 215.615,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
   Ручак ће бити организован у ресторану «Патриа», Суботица 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 12 (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) 

1.830,00 60,00 1.890,00 95 173.850,00 179.550,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
   Ручак ће бити организован у хотелу «Колиба» у близини извора Грзе 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 
 
 



 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 13 (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) 

2.030,00 60,00 2.090,00 65 131.950,00 135.850,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Ручак ће бити организован у ресторану «Платани» у Ваљеву 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 14 (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) 

2.040,00 60,00 2.100,00 65 132.600,00 136.500,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
  Ручак ће бити организован у ресторану «Водопад», у близини водопада Велики     
Бук 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: у складу са спецификацијом 
 
У поступку разматрања и испитивања достављених понуда , Комисија наручиоца 
је утврдила рачунску грешку код понуђача „Кондор тис“ доо у делу укупне 
вредности понуде без пдв и са пдв за партију бр.14. 
 
У обрасцу понуде за партију бр.14 понуђач „Кондор тис“ није навео укупан износ 
понуде са пдв, већ само укупан износ износ понуде без пдв у износу од 136.500,00. 
 
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама, Комисија наручиоца је 
затражила сагласност за исправку рачунске грешке и по добијању исте од стране 
понуђача „Кондор тис“ констатовала да укупна вредност понуде наведеног 
понуђача износи 132.600,00 без пдв, односно 136.500,00 са пдв.    
 
У складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама , Комисија наручиоца је 
затражила додатно појашњење достављене понуде понуђача  „Lui travel“ doo које 
се односило на потврду испуњености захтева наведених у техничкој 
спецификацији конкурсне документације за партије бр.1,2,3,4.  
На напред наведени захтев, понуђач је благовремено доставио одговор којим је на 
јасан и изричит начин потврдио да његова понуда за предметне партије не 



испуњава захтев из техничке спецификације у делу обезбеђења сталног присуства 
медицинске сестре за све време трајања наставе у природи.   
По основу предметног изјашњења понуђача „Lui travel“ doo, Комисија наручиоца 
је понуду истог за партије бр.1,2,3 и 4 одбила као неодговарајуће, тј. као 
неприхватљиве. Понуду понуђача  „Lui travel“ doo Комисија наручиоца је одбила 
као неодговарајућу за партију бр.1 и из разлога што понуђени Хотел „Црни врх“ 
не испуњава услове који се односе на поседовање подног грејања и видео надзора. 
За све остале партије за које је понуђач „Lui travel“ doo поднео понуду, Комисија 
наручиоца је понуду  оценила прихватљивом. 
 
Ценећи достављене благовремене понуде понуђача , Комисија наручиоца је  
оценила као прихватљиве понуде осталих  понуђача, извршила оцењивање и 
рангирање истих. 
 
Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум НАЈНИЖЕ 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , Комисија наручиоца 
предлаже да  Директор школе донесе одлуку о додели уговора којом уговоре у 
предметној јавној набавци за :  
А)  ПАРТИЈЕ БР. 1,2,3,4,  додељује понуђачу „Kondor-tis“ doo, Гимназијска бр. 1, 
Лозница; 
Б) ПАРТИЈУ БР.12 додељује понуђачу „Lui travel“ doo, Стевана Филиповића   115 
а, Београд ;                        
В) ПАРТИЈЕ 5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 додељује  понуђачу „Mivex“ doo, Драгице 
Кончар 21, Београд.                                
 
Горе наведене понуде су прихваћене под следећим условима из понуда: 
 
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Kondor-tis“ doo, Гимназијска бр. 1 
Лозница                       
 

 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) 

16.690,00 300,00 16.990,00 100 1.669.000,00 1.699.000,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован ухотелу «Хеба», Дивчибаре и то у : 5 двокреветним, 
15 трокреветним и 13 четворокреветним собама. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: јун 2018. 
 



 
 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) 

16.700,00 200,00 16.900,00 80 1.336.000,00 1.352.000,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у  хотелу «Панорама» на Златару и то у  5 
двокреветним, 13 трокреветним и 12 четворокреветним собама. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: 09.04.2018.-16.04.2018. 
 
  

 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) 

16.700,00 200,00 16.900,00 70 1.169.000,00 1.183.000,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у  хотелу «Панорама» на Златару и то у  5 
двокреветним, 13 трокреветним и 12 четворокреветним собама. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин:16.04.2018.-23.04.2018. 
 
 

 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) 

16.300,00 300,00 16.600,00 75 1.222.500,00 1.245.000,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 



** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у  хотелу «Панорама» на Златару и то у  5 
двокреветним, 13 трокреветним и 12 четворокреветним собама. 
Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  

 Термин: 14.10.2017.-21.10.2017. 
 
 
2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :  „Lui travel“ doo, Стевана Филиповића   
115 а, Београд                         
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 12 (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) 

1.820,83 364,17 2.185,00 95 172.978,85 207.575,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
   Ручак ће бити организован у ресторану хотела «Колиба» у Грза 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде  
Период реализације:мај-јун 2018. 
 
 
3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Mivex“ doo, Драгице Кончар 21, Београд                          
 

 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) 

908,33 181,67 1.090,00 70 63.583,31 76.300,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
   Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
 Период реализације: октобар 2017. 
 

 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) 

1.166,67 233,33 1.400,00 70 81.666,63 98.000,00 



Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације:мај-јун 2018. 
 

 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) 

908,33 181,67 1.090,00 75 68.124,97 81.750,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: април 2018. 
 

 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) 

1.283,33 256,67 1.540,00 75 96.249,96 115.500,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 
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) 

1.516,67 303,33 1.820,00 95 144.083,28 172.900,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
   Ручак ће бити организован у ресторану «Дунавски цвет» на Сребрном језеру 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: септембар-октобар 2017. 
 



 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) 

1.470,83 294,17 1.765,00 95 139.729,11 167.675,00 
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  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 11 (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) 

1.579,17 315,83 1.895,00 70 110.541,62 132.650,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
   Ручак ће бити организован у ресторану хотела «Патрија», Суботица 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације:септембар-октобар 2017. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 13 (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) 

1.512,50 302,50 1.815,00 65 98.312,46 117.975,00 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Ручак ће бити организован у ресторану хотела «Омни» у Ваљеву 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације:септембар-октобар 2017. 
 
 
 
 



 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 14 (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) 

1.625,00 325,00 1.950,00 65 105.624,96 126.750,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 
   Ручак ће бити организован у ресторану «Лисински рај» у Лисинама 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: мај-јун 2018. 
 

 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 15 (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 СТЦ»Златибор», Wai-Tai и то у14 
двокреветним, 7 трокреветним и 11 четворокреветним собама. 
 Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у ресторан 
«Лотика « Дрвенград у Мећавнику 
 
Рок плаћања: 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде  
Период реализације: 04.10.-2017. - 06.10.2017. 

 
На основу изнетог, а на основу предлога Комисије наручиоца Директор школе је донео  
Одлуку као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може да поднесе Захтев за 
заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве  Одлуке о додели уговора на 
порталу Управе за јавне набавке . 

Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу . 

Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Комисији за 
заштиту права. 



Обавештење о закљученом уговору у предметној јавној набавци наручилац ће објавити 
на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

                                               ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ 

              ЈАСМИНА ФИЛИПОВИЋ 

Доставити: 

-секретару школе 

-архиви 


