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Наручилац Основна школа „Јован Стерија Поповић“ 
Адреса Војвођанска 61 
Место Београд 
Број  464/01 
Датум 08.11.2019. године 
 

На основу члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Јован Стерија Поповић“ доноси 
 

О Д Л У К У  
о закључењу оквирног споразума 

 
Предмет јавне набавке и ознака из 
Општег речника набавки 

Екскурзије и наставе у природи, ознака из ОРН 63516000  

Редни број јавне набавке ЈН 03/19 

Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка обликована по партијама у отвореном 

поступку јавне набавке ради закључења оквирног споразума са 
једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана.  

 
 

I – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – 
Ниш бр. 4, 11000 Београд, по цени од 2.490,00 динара по ученику за Партију 1 - Екскурзија ученика првог 
разреда. 

 
II – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – 

Ниш бр. 4, 11000 Београд, по цени од 2.490,00 динара по ученику за Партију 2 - Екскурзија ученика другог 
разреда. 

 
III – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – 

Ниш бр. 4, 11000 Београд, по цени од 3.090,00 динара по ученику за Партију 3 - Екскурзија ученика трећег 
разреда. 

 
IV – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – 

Ниш бр. 4, 11000 Београд, по цени од 2.590,00 динара по ученику за Партију 4 - Екскурзија ученика 
четвртог разреда. 

 
V – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Луи травел“ д.о.о., Стевана 

Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 9.880,00 динара по ученику за Партију 5 - Екскурзија ученика 
петог разреда. 

 
VI – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Луи травел“ д.о.о., Стевана 

Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 8.580,00 динара по ученику за Партију 6 - Екскурзија ученика 
шестог разреда. 

 
VII – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Луи травел“ д.о.о., Стевана 

Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 8.900,00 динара по ученику за Партију 7 - Екскурзија ученика 
седмог разреда. 

 
VIII – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем  „Луи травел“ д.о.о., Стевана 

Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 14.700,00 динара по ученику за Партију 8 - Екскурзија ученика 
осмог разреда. 
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IX – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем Центар дечјих летовалишта и 
опоравилишта града Београда, Рисанска 12, 11000 Београд, по цени од 22.370,00 динара по ученику за 
Партију 9 - Настава у природи ученика првог разреда. 

 
X – ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ  за партију 10 – настава у природи 

ученика другог разреда, јер наручилац није примио ниједну прихватљиву понуду, па нису испуњени услови 
за закључење оквирног споразума из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

  
XI – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Grand tours“ д.о.о., Железничка 

23а, 21000 Нови Сад, по цени од 27.590,00 динара по ученику за Партију 11 - Настава у природи ученика 
трећег разреда. 

 
XII – ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ  за партију 12 – настава у природи 

ученика четвртог разреда, јер наручилац није примио ниједну прихватљиву понуду, па нису испуњени 
услови за закључење оквирног споразума из члана 107. Закона о јавним набавкама 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је, дана 02.10.2019. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке 
обликованог по партијама, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од 
годину дана – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 03/19, ознака из ОРН 63516000 – услуге 
организације путовања. 

Дана 02.10.2019. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су у 
складу са Законом. Измена Конкурсне документације број 395-1/01 објављена је дана 04.10.2019. године. 
Измена Конкурсне документације број 395-2/01 и Измењен Позив за подношење понуда број 394-1/01 
објављени су дана 29.10.2019. године. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је на 
Порталу јавних набавки дана 29.10.2019. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је осам благовремених понуда. 
Комисија за јавну набавку је, дана 06.11.2019. године приступила отварању приспелих понуда и о истом 
сачинила Записник. Присутни представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања понуда, 
а фотокопије записника су им достављене путем електронске поште у Законом предвиђеном року.  

Након техничке контроле и детаљног прегледа приспелих понуда, Комисија је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда.   

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: 
 

 Добра  
 Услуге X 
 Радови  

 
2) Подаци о јавној набавци: 

 
Број јавне набавке 03/19 - отворени поступак 
Предмет и ознака из Општег речника набавки Екскурзије и наставе у природи, ознака из ОРН 

63516000 
Одлука о покретању поступка Број: 392/01 од 02.10.2019. године  
Процењена вредност  20.000.000,00 динара 

Партија 1: 500.000,00 динара  
Партија 2: 500.000,00 динара  
Партија 3: 500.000,00 динара  
Партија 4: 500.000,00 динара  
Партија 5: 1.400.000,00 динара  
Партија 6: 1.500.000,00 динара  
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Партија 7: 1.400.000,00 динара  
Партија 8: 2.200.000,00 динара  
Партија 9: 2.500.000,00 динара  
Партија 10: 3.100.000,00 динара  
Партија 11: 2.500.000,00 динара 
Партија 12: 3.100.000,00 динара   

Конкурсна документација Број: 395/01 од 02.10.2019. године. Измена 
Конкурсне документације број 395-1/01 од 
04.10.2019. године. Измена Конкурсне 
документације број 395-2/01 од 29.10.2019. године.  

Рок за подношење понуда 06.11.2019. године до 15 часова 
 

       3) Укупан број поднетих понуда: 8 (осам) 
       
  а) Приспеле понуде 

 
Благовремено, до 06.11.2019. године у 15 часова, пристигло је осам понуда, како следи: 

  
Редни број НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

1. Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска 12, 11000 Београд 
2. Снежана Трујић пр „Спорт трим травел“ Булевар Михајла Пупина 10е, локал 49, 11070 

Београд 
3. „Октопод“ д.о.о., Велимира Бате Живојиновића 7, 11000 Београд 
4. „Луи травел“ д.о.о., Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд 
5. „Балканик“ д.о.о., Синђелићева 24, 14000 Ваљево 
6. „Grand tours“ д.о.о., Железничка 23а, 21000 Нови Сад  
7. СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – Ниш бр. 4, 11000 Београд  
8.  „V.I.A. tours Petrović“ d.o.o., Булевар Михајла Пупина 10г, вп8, 11000 Београд 

  
Није било неблаговремених понуда. 

 
б) Садржај приспелих понуда 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

1. 
Центар дечјих летовалишта и 
опоравилишта града Београда, 
Рисанска 12, 11000 Београд 

441/01 04.11.2019. у 11.15 

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 9 22.370,00 

 
Термин реализације услуге за партију 9 
 

28.05.-04.06.2020. 

 
Рок важења понуде за партију 9 120 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 10 23.755,00 

 
Термин реализације услуге за партију 10 20.05.-27.05.2020. 
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Рок важења понуде за партију 10 120 дана 

Стручна оцена понуде: Понуда за партију 9 је одговарајућа и прихватљива. За партију 10, понуђач је 
понудио смештајни објекат „Станишинци“ на Гочу. Наручилац је у Конкурсној документацији у 
оквиру техничке спецификације за партију 10, а у погледу смештајног објекта захтевао између 
осталог да смештај ученика буде у реновираном одмаралишту. Комисија за јавну набавку констатује 
да понуђени смештајни објекат „Станишинци“ није реновиран, због чега не испуњава захтеве 
наручиоца.  Применом одредбе члана 3 став 1 тачка 32 и 33 Закона о јавним набавкама, Комисија за 
јавну набавку одбија понуду за партију 10 као неприхватљиву из разлога што је неодговарајућа, јер 
не испуњава потпуно све техничке спецификације. 
 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

2. 
Снежана Трујић пр „Спорт трим 
травел“ Булевар Михајла Пупина 10е, 
локал 49, 11070 Београд 

444/02 04.11.2019. у 14.30 

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3 3.475,50 

 
Термин реализације услуге за партију 3 09.04.2020. 

 
Рок важења понуде за партију 3 90 дана 

 
Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива. 

 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

3. „Октопод“ д.о.о., Велимира Бате 
Живојиновића 7, 11000 Београд 

443/02 
452/02 

04.11.2019. у 13.25 
06.11.2019. у 11.40 

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2 2.980,00 

 
Термин реализације услуге за партију 2 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 2 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3 3.390,00 

 
Термин реализације услуге за партију 3 април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 3 180 дана 
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Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива. 

 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

4. „Луи травел“ д.о.о., Стевана 
Филиповића 115а, 11000 Београд 449/02 06.11.2019. у 08.50 

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 1 3.080,00 

 
Термин реализације услуге за партију 1 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 1 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2 3.000,00 

 
Термин реализације услуге за партију 2 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 2 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3 3.430,00 

 
Термин реализације услуге за партију 3 април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 3 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 4 3.140,00 

 
Термин реализације услуге за партију 4 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 4 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 5 9.880,00 

 
Термин реализације услуге за партију 5 
 

15.05.-16.05.2020. 

 
Рок важења понуде за партију 5 180 дана 
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Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 6 8.580,00 

 
Термин реализације услуге за партију 6 
 

мај 2020 

 
Рок важења понуде за партију 6 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 7 8.900,00 

 
Термин реализације услуге за партију 7 
 

10.05.-11.05.2020. 

 
Рок важења понуде за партију 7 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 8 14.700,00 

 
Термин реализације услуге за партију 8 
 

31.03.-02.04.2020. 

 
Рок важења понуде за партију 8 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 9 23.670,00 

 
Термин реализације услуге за партију 9 
 

мај 2020 

 
Рок важења понуде за партију 9 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 12 29.450,00 

 
Термин реализације услуге за партију 12 03.05.-10.05.2020. 

 
Рок важења понуде за партију 12 180 дана 

Стручна оцена понуде: Понуда за партију 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 је одговарајућа и прихватљива. За 
партију 12, Комисија за јавну набавку констатује да понуђена цена прелази износ процењене 
вредности јавне набавке. Применом одредбе члана 3 став 1 тачка 33 Закона о јавним набавкама, 
Комисија за јавну набавку одбија понуду за партију 12 као неприхватљиву, јер прелази износ 
процењене вредности јавне набавке. 
 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

5. „Балканик“ д.о.о., Синђелићева 24, 
14000 Ваљево 451/02 06.11.2019. у 11.40 

Садржај понуде: 
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Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 1 2.995,00 

 
Термин реализације услуге за партију 1 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 1 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2 2.855,00 

 
Термин реализације услуге за партију 2 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 2 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3 3.120,00 

 
Термин реализације услуге за партију 3 април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 3 180 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 4 3.055,00 

 
Термин реализације услуге за партију 4 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 4 180 дана 

 
Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива.. 

 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

6. „Grand tours“ д.о.о., Железничка 23а, 
21000 Нови Сад  453/02 06.11.2019. у 11.51 

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 10 25.990,00 

 
Термин реализације услуге за партију 10 27.03.-03.04.2020. 

 
Рок важења понуде за партију 10 360 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 11 27.590,00 
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Термин реализације услуге за партију 11 мај 2020 

 
Рок важења понуде за партију 11 360 дана 

Стручна оцена понуде: Понуда за партију 11 је одговарајућа и прихватљива. У оквиру понуде за 
партију 10 понуђач је понудио термин реализације услуге 27.03.-03.04.2020. године. Наручилац је у 
Конкурсној документацији у оквиру техничке спецификације за партију 10 захтевао да термин 
реализације услуге буде мај месец 2020. године. Комисија за јавну набаку констатује да понуђени 
термин реализације услуге не одговара захтевима наручиоца и применом одредбе члана 3 став 1 
тачка 32 и 33 Закона о јавним набавкама одбија понуду за партију 10 као неприхватљиву из разлога 
што је неодговарајућа јер не испуњава потпуно све техничке спецификације. 
 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

7. СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – 
Ниш бр. 4, 11000 Београд  454/02 06.11.2019. у 14.25 

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 1 2.490,00 

 
Термин реализације услуге за партију 1 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 1 270 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2 2.490,00 

 
Термин реализације услуге за партију 2 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 2 270 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3 3.090,00 

 
Термин реализације услуге за партију 3 април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 3 270 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 4 2.590,00 

 
Термин реализације услуге за партију 4 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 4 270 дана 
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Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 7 7.590,00 

 
Термин реализације услуге за партију 7 
 

26.05.-27.05.2020. 

 
Рок важења понуде за партију 7 270 дана 

Стручна оцена понуде: Понуда за партију 1, 2, 3 и 4  је одговарајућа и прихватљива. У оквиру 
понуде за партију 7, понуђач је доставио резервацију за смештајни објекат, хотел „Шумарице“ у 
Крагујевцу. Наручилац је у Конкурсној документацији у оквиру техничке спецификације за партију 
7 захтевао смештајни објекат који се налази у центру Крагујевца. Комисија за јавну набавку увидом 
у интернет адресу понуђеног смештајног објекта као и увидом у мапу града Крагујевца констатује да 
се понуђени смештајни објекат не налази у центру Крагујевца, односно да се исти налази 3 
километра удаљен од центра, у Спомен парку. Применом одредбе члана 3 став 1 тачка 32 и 33 
Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку одбија понуду за партију 7 као 
неприхватљиву из разлога што је неодговарајућа јер не испуњава потпуно све техничке 
спецификације. 
 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

8. 
 „V.I.A. tours Petrović“ d.o.o., Булевар 
Михајла Пупина 10г, вп8, 11000 
Београд 

455/02 06.11.2019. у 14.55 

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2 2.735,00 

 
Термин реализације услуге за партију 2 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 2 161 дан 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 4 2.789,00 

 
Термин реализације услуге за партију 4 
 

април 2020 

 
Рок важења понуде за партију 4 161 дан 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 7 7.940,00 

 
Термин реализације услуге за партију 7 
 

мај 2020 

 
Рок важења понуде за партију 7 161 дан 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 10 26.200,00 
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Термин реализације услуге за партију 10 мај 2020 

 
Рок важења понуде за партију 10 161 дан 

Стручна оцена понуде: Понуда за партију 2 и 4  је одговарајућа и прихватљива. У оквиру понуде за 
партију 7, понуђач је доставио резервацију за смештајни објекат, хотел „Шумарице“ у Крагујевцу. 
Наручилац је у Конкурсној документацији у оквиру техничке спецификације за партију 7 захтевао 
смештајни објекат који се налази у центру Крагујевца. Комисија за јавну набавку увидом у интернет 
адресу понуђеног смештајног објекта као и увидом у мапу града Крагујевца констатује да се 
понуђени смештајни објекат не налази у центру Крагујевца, односно да се исти налази 3 километра 
удаљен од центра, у Спомен парку. У оквиру партије 10, понуђен је смештај у одмаралишту Добре 
воде на Гочу. Као доказ о испуњености услова о поседовању смештајних капацитета, понуђач је 
предао Уговор о пружању услуга, закључен дана 29.08.2019. године, између Дечјег одмаралишта 
„Гоч“ и „V.I.A. tours Petrović“ d.o.o. у коме се Дечје одмаралиште „Гоч“ обавезује да понуђачу стави 
на располагање смештајни капацитет до 100 корисника у објекту Добре воде. Наручилац је, у оквиру 
техничке спецификације за партију 10, захтевао следеће: „Смештај у реновираном одмаралишту које 
поседује најмање 150 кревета, без кревета на спрат, у коме свака соба има сопствено купатило.“ 
Имајући у виду наведено, Комисија констатује да понуђач не располаже довољним бројем 
слободних кревета у објекту који је понудио за реализацију путовања. Применом одредбе члана 3 
став 1 тачка 32 и 33 Закона о јавним набавкама, наручилац понуду за партије 7 и 10 одбија као 
неприхватљиву, из разлога што је неодговарајућа, јер не испуњава техничке спецификације 
наручиоца. 
 

4) Критеријум за закључење оквирног споразума је најнижа понуђена цена 
 

а)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија за спровођење поступка јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да су 
најповољније понуде следећих понуђача: 

 
Партија 1: СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – Ниш бр. 4, 11000 Београд, по цени од 2.490,00 динара по 
ученику за Партију 1 - Екскурзија ученика првог разреда; 
 
Партија 2: СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – Ниш бр. 4, 11000 Београд, по цени од 2.490,00 динара по 
ученику за Партију 2 - Екскурзија ученика другог разреда; 
 
Партија 3: СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – Ниш бр. 4, 11000 Београд, по цени од 3.090,00 динара по 
ученику за Партију 3 - Екскурзија ученика трећег разреда; 

 
Партија 4: СП „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – Ниш бр. 4, 11000 Београд, по цени од 2.590,00 динара по 
ученику за Партију 4 - Екскурзија ученика четвртог разреда; 
 
Партија 5: „Луи травел“ д.о.о., Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 9.880,00 динара по 
ученику за Партију 5 - Екскурзија ученика петог разреда; 

 
Партија 6: „Луи травел“ д.о.о., Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 8.580,00 динара по 
ученику за Партију 6 - Екскурзија ученика шестог разреда; 
 
Партија 7: „Луи травел“ д.о.о., Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 8.900,00 динара по 
ученику за Партију 7 - Екскурзија ученика седмог разреда; 
 
Партија 8: „Луи травел“ д.о.о., Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 14.700,00 динара по 
ученику за Партију 8 - Екскурзија ученика осмог разреда; 
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