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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 39 а Закона о јавним набавкама и донете 
Одлуке о додели уговора  бр. 11/10-9 од 26.10.2015. године, у  поступку јавне набавке 
мале вредности   за подношење понуда за набавку организовања извођења екскурзија,  
директор Основне школе „Соња Маринковић“ из Земуна, ул. Аласка бр. 17, објављује  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
 
којим обавештава сва заинтересована лица да је наручилац уговоре за набавку 
услуга организовања извођења екскурзија закључио са пружаоцем услуге 
„КОНДОР ТИС“ доо из Лознице, ул. Гимназијска 1, по следећим партијама: 
 
ПАРТИЈА 1 -  Настава у природи за ученике 1. разреда (Дивчибаре) 
(бр.Уговора 6/93 од 12.11.2015.г.)   
 
ПАРТИЈА 2 - Настава у природи за ученике 2. разреда (Златибор) 
(бр.Уговора 6/82 од 12.11.2015.г.)   
 
ПАРТИЈА 3 - Настава у природи за ученике 3. Разреда (Дивчибаре)  
(бр.Уговора 6/94 од 12.11.2015.г.)   
 
ПАРТИЈА 4 - Настава у природи за ученике 4. Разреда (Дивчибаре)  
(бр.Уговора 6/81 од 12.11.2015.г.)   
 
ПАРТИЈА 5 - Екскурзија за ученике 5. разреда (Београд, Манастир Гртетег, 
Сремски Карловци, Нови Сад, Београд) 
(бр.Уговора 6/91 од 12.11.2015.г.)   
 
ПАРТИЈА 6 – Екскурзија за ученике 5. разреда (Београд, Виминацијум, 
Сребрно језеро, Београд) 
(бр.Уговора 6/95 од 12.11.2015.г.)  
  
ПАРТИЈА 7 – Екскурзија за ученике 6. разреда (Београд, Манастир Лесје, 
Извор Грзе, Етно комплекс Балашевић, Београд) 
(бр.Уговора 6/92 од 12.11.2015.г.)   
 
ПАРТИЈА 8 – Екскурзија за ученике 6. разреда (Београд, Суботица, Палић, 
Београд) 
(бр.Уговора 6/96 од 12.11.2015.г.)   
 
ПАРТИЈА 9 – Екскурзија за ученике 7. разреда (Београд, Кремна, Мокра Гора, 
Златар, Златибор, Београд) 
(бр.Уговора 6/97 од 12.11.2015.г.)   
 
ПАРТИЈА 10 – Екскурзија за ученике 8. разреда (Београд, Манастир Жича, 
Студеница, Копаоник, Нови Пазар, Ђавоља варош, Пролом бања, Београд) 
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(бр.Уговора 6/98 од 12.11.2015.г.)   
 
    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 коју наручилац спроводи у отвореном поступку по партијама. Број јавне 
набавке: 11/10 - 2015. 
Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања извођења екскурзија и иста 
је предвиђена у финансијском плану наручиоца и плану набавки наручиоца 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 7.266.500,00 динара без пдв за период од 
05.11.2015. до 15.06.2016.године. 
 
Процењене вредности по партијама износе: 
 
ПАРТИЈА 1 -  Настава у природи за ученике 1. разреда (Дивчибаре) 
Број ученика: 90 x 16.000,00 = 1.440 000,00динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 2 - Настава у природи за ученике 2. разреда (Златибор) 
Број ученика: 85 x 16.000,00 = 1.360.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 3 - Настава у природи за ученике 3. Разреда (Дивчибаре)  
Број ученика: 85 x 16.000,00 = 1.360.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 4 - Настава у природи за ученике 4. Разреда (Дивчибаре)  
Број ученика: 85 x 16.000,00 = 1.360.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 5 - Екскурзија за ученике 5. разреда (Београд, Манастир Гртетег, 
Сремски Карловци, Нови Сад, Београд) 
Број ученика : 70 x 1.900,00 = 133.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 6 – Екскурзија за ученике 5. разреда (Београд, Виминацијум, 
Сребрно језеро, Београд) 
Број ученика : 70 x 1.900,00 = 133.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 7 – Екскурзија за ученике 6. разреда (Београд, Манастир Лесје, 
Извор Грзе, Етно комплекс Балашевић, Београд) 
Број ученика: 90 x 2.100,00 =189.000,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 8 – Екскурзија за ученике 6. разреда (Београд, Суботица, Палић, 
Београд) 
Број ученика: 90 x 2.100,00 =189.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 9 – Екскурзија за ученике 7. разреда (Београд, Кремна, Мокра Гора, 
Златар, Златибор, Београд) 
Број ученика: 70 x 6.000,00 = 420.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 10 – Екскурзија за ученике 8. разреда (Београд, Манастир Жича, 
Студеница, Копаоник, Нови Пазар, Ђавоља варош, Пролом бања, Београд) 
Број ученика: 65 x 10.500,00 = 682.500,00 динара без ПДВ-а 
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 Поступак отварања понуда спроводи се дана 23.10.2015. године са почетком у 
17.00 сати у просторијама Основне школе „Соња Маринковић“ из Земуна, 
Аласка  бр. 17 
Отварање понуда и стручну оцену понуда извршила је Комисија наручиоца у 
следећем саставу: 

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

члан 
 
Записник о отварању понуда водила је  Драгана Ускоковић, секретар школе. 

У поступку јавног отварања понуда Комисија је констатовала да отварању понуда 
присуствују доле наведени представници понуђача који су поднели пуномоћја: 
   
Понуђач               Представник                    Пуномоћје 
1.“Кондор-Тис“                   Милка Стефановић                     23.10.2015 
Понуђач               Представник                    Пуномоћје 
2. „Луи травел“                    Ана Пантић                                  23.10.2015. 
 
Поступку отварања понуда  присуствовали су и : 

1. Јасмина Филиповић , директор школе, 
2. Јелена Радоњић, представник Савета родитеља   

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

1. 1/93                            „Кондор-Тис“                                23.10.2015.       10,45 
 

2. 1/94                           „Луи Травел“                                  23.10.2015.       10,48 
 
Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било. 
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:  „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) 

12.817,00 2.563,00 15.380,00 90 1.153.500,00 1.384.200,00 
 
Објашњење: 
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*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: мај 2016.г. 
 

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) 

12.192,00 2.438,00 14.630,00 90 1.097.280,00 1.316.700,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања: до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: април 2016.г. 
 

• 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) 

11.575,00 2.315,00 13.890,00 85 983.875,00 1.180.650,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Домаћи кутак» у Златибору и то у  
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: октобар – новембар 2015.г. 
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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) 

12.900,00 2.580,00 15.480,00 85 1.096.500,00 1.315.800,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у хотелу «Домаћи кутак» у Златибору и то у  
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: мај  2016.г. 
 

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) 

12.384,00 2.476,00 14.860,00 85 1.052.583,00 1.263.100,00 
 
Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
Смештај ће бити организован у хотелу «Домаћи кутак» у Златибору и то у  
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: април  2016.г. 
 

• 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) 

11.567,00 2.313,00 13.880,00 85 983.167,00 1.179.800,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Хеба» у Дивчибарама и то у : 
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 
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Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: октобар – новембар 2015.г. 
 

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) 

11.567,00 2.313,00 13.880,00 85 981.167,00 1.179.800,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: март 2016.г. 

 
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) 

12.817,00 2.563,00 15.380,00 85 1.089.417,00 1.307.300,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: мај 2016.г. 

 
• 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) 
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11.567,00 2.313,00 13.880,00 85 983.167,00 1.179.800,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: октобар - новембар 2015.г. 

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) 

12.192,00 2.438,00 14.630,00 85 1.036.292,00 1.243.550,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Хеба» у Дивчибарама и то у : 
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: април 2016.г. 

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) 

11.567,00 2.313,00 13.880,00 85 983.167,00 1.179.800,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: март 2016.г. 
 

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

Јединична ПДВ Јединична  Број **Укупно без **Укупно са 
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цена без ПДВ* цена са ПДВ* ученика ПДВ 
(1х4) 

ПДВ 
(3х4) 

5.292,00 1.058,00 6.350,00 70 370.417,00 444.500,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Домаћи кутак» на Златибору и то у  
двокреветним,  трокреветним и четворокреветним собама. 

Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у «Домаћем 
кутку» на Златибору. 

 
Рок плаћања:  на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар – новембар 2015.г. 

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (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) 

7.917,00 1.583,00 9.500,00 65 514.584,00 617.500,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у Пролом 
Бањи. 

 
Рок плаћања:  на пет месечних рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар – новембар 2015.г. 

 
• 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) 

1.792,00 358,00 2.150,00 70 125.417,00 150.500,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
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Ручак ће бити организован у «Четири лава» у Сремским Карловцима. 
Рок плаћања: на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар – новембар 2015.г. 

 
• 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) 

1.942,00 388,00 2.330,00 70 135.917,00 163.100,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован у «Талија» на Сребрном језеру. 
Рок плаћања: на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: мај – јун 2016.г. 

 
• 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) 

2.042,00 408,00 2.450,00 90 183.750,00 220.500,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у «Колиби» у Грзи. 
Рок плаћања: на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар - новембар 2015.г. 

 
• 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) 

2.167,00 433,00 2.600,00 90 195.000,00 234.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
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Ручак ће бити организован у «Президент» на Палићу. 
Рок плаћања: на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: мај - јуни 2016.г. 
2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :  „Луи Травел“ Бранкова 23 

 
• 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) 

12.820,83 2.564,17 15.385,00 90 1.153.874,70 1.384.650,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Црни врх» на Дивчибарама и то у 
двокреветним,  трокреветним и четворокреветним собама. 
 
Рок плаћања: у 8 месечних рата, 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: 09 – 16.04.2016.г. 

 
• 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) 

12.968,33 2.593,67 15.562,00 85 1-102.308,00 1.322.770,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Спорт трим» у Караула, Златибор и то 
у двокреветним,  трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања: у 8 месечних рата, 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: април – мај 2016.г. 

 
• 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) 
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12.820,83 2.564,17 15.385,00 85 1.089.770,55 1.307.725,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања: у 8 месечних рата, 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  

 Период реализације: 12 – 19. март 2016.г. 
 

• 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) 

12.820,83 2.564,17 15.385,00 85 1.089.770,55 1.307.725,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања: у 8 месечних рата, 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: 19 – 26.март 2016.г.  или 16 – 23.04.2016.г. 

 
• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (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) 

4.032,00 806,33 4.838,00 70 282.240,00 338.660,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Спорт трим» у Караула, Златибор и то 
у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у ресторану 
«Спорт трим» у Караула, Златибор. 

 
Рок плаћања: у 7 месечних рата, 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: април – мај 2016.г. 
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• 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) 

1.347,50 269,50 1.617,00 70 94.325,00 113.190,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован у ресторана «Барутана 021» у Петроварадину. 
Рок плаћања: на три месечне рате 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар – новембар 2015. 

 
• 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) 

1.470,83 294,16 1.765,00 70 102.958,00 123.550,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован у ресторану «Дунавски цвет» на Сребрном језеру. 
Рок плаћања: на 8 месечних рата 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: мај – јун 2016.г. 

 
• 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) 

1.6565,66 331,33 1.988,00 90 149.099,40 178.920,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану етно хотела «Ртањ Балашевић» у 
Лукова, Ртањ 

Рок плаћања: на 3 месечних рата 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар – новембар  2015.г. 
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• 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) 

1.763,33 352,67 2.116,00 90 158.700,00 190.440,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 
 

Ручак ће бити организован у ресторану вила «Викторија плус» на Палићком 
језеру. 

Рок плаћања: на 8 месечних рата 45 дана од дана реализације екскурзије 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: крај маја почетак јуна 2016.г. 

 
Ценећи достављене благовремене понуде понуђача Комисија наручиоца је  
одбила као неприхватљиву понуду понуђача „LUI TRAVEL“ ДОО јер исти у 
оквиру достављене понуде није доставио меницу за озбиљност понуде чиме није 
испунио захтев наручиоца утврђен у конкурсној документацији. 
 
У оквиру конкурсне документације наручилац је утврдио следеће: 
„ Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави: 
бланко соло меницу са меничним овлашћењем попуњеним на износ који 
представља 10% вредности понуде, на име обезбеђења озбиљности понуде“. 
С обзиром да понуђач није испунио напред наведену обавезу, Комисија наручиоца 
је предметну понуду понуђача „LUI TRAVEL“ доо одбила као неприхватљиву. 
Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум НАЈНИЖЕ 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
Комисија наручиоца је понуде понуђача „КОНДОР ТИС“ доо из Лознице 
оценила прихватљивом за све партије. Понуду истог понуђача за партију бр.6 
Комисија наручиоца је прихватила по основу чл.107. став 4. Закона о јавним 
набавкама.  
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , Комисија 
предлаже да  Директор донесе одлуку о додели уговора којом уговоре у предметној 
јавној набавци за све партије додељује понуђачу „ КОНДОР ТИС“ доо из Лознице 
и то под следећим условима из понуде понуђача „КОНДОР ТИС“ доо: 



              Page 14 of 17 

 
• 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) 

12.192,00 2.438,00 14.630,00 90 1.097.280,00 1.316.700,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: април 2016.г. 
 

• 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) 

11.575,00 2.315,00 13.890,00 85 983.875,00 1.180.650,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Домаћи кутак» у Златибору и то у  
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. 

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: октобар – новембар 2015.г. 
  

• 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) 

11.567,00 2.313,00 13.880,00 85 981.167,00 1.179.800,00 
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Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: октобар- новембар 2015.г. 
 

• 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) 

11.567,00 2.313,00 13.880,00 85 983.167,00 1.179.800,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Рок плаћања:  до 10-тог јуна 2016.г. у једнаким месечним ратама до 10-тог у 
месецу. 
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.  
Термин: октобар - новембар 2015.г. 
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (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) 

5.292,00 1.058,00 6.350,00 70 370.417,00 444.500,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Смештај ће бити организован у хотелу «Домаћи кутак» на Златибору и то у  
двокреветним,  трокреветним и четворокреветним собама. 

Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у «Домаћем 
кутку» на Златибору. 

 
Рок плаћања:  на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
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Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар – новембар 2015.г. 
 

• ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (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) 

7.917,00 1.583,00 9.500,00 65 514.584,00 617.500,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

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

 
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у Пролом 
Бањи. 

 
Рок плаћања:  на пет месечних рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар – новембар 2015.г. 

 
• 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) 

1.792,00 358,00 2.150,00 70 125.417,00 150.500,00 
 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован у «Четири лава» у Сремским Карловцима. 
Рок плаћања: на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар – новембар 2015.г. 
 

• 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) 

1.942,00 388,00 2.330,00 70 135.917,00 163.100,00 
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Објашњење: 
*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован у «Талија» на Сребрном језеру. 
Рок плаћања: на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: мај – јун 2016.г. 

 
• 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) 

2.042,00 408,00 2.450,00 90 183.750,00 220.500,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован у «Колиби» у Грзи. 
Рок плаћања: на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: октобар - новембар 2015.г. 

 
• 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) 

2.167,00 433,00 2.600,00 90 195.000,00 234.000,00 
Објашњење: 

*   Цена за једног ученика 
** Укупно за све ученике 

Ручак ће бити организован у «Президент» на Палићу. 
Рок плаћања: на четири месечне рате 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде износи 120 дана од дана отварања понуде.  
Период реализације: мај - јуни 2016.г. 

У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог 
Комисије  директор је донео одлуку о додели уговора којом је уговоре за све 
партије  доделио  понуђачу  „КОНДОР ТИС“ доо из Лознице, ул. Гимназијска 1, 
који је у предметној јавној набавци понудио најнижу цену и са којим је исти и 
закључио уговоре о јавној набавци. 
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 


