
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ 
Број: 109  
Датум: 08.03.2016.године  
Л   О   З   Н   И   Ц   А 

           На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон)  и Извештаја  Комисије о стручној оцени 
пинуда, број 108 од 07.3.2016.године  и члана 53.Статута Основне     школе  „Вук  Караџић“  у  
Лозници,директор школе доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке мале вредности –набавка услуга извођење  екскурзија 

за ученике од 1.до 8.разреда у школској 2015/2016.години, 
бр.1/2016 

 
 
 

         За  партије  1. до  6. - извођење  екскурзија за ученике од 1.до 8.разреда у школској 2015/2016.години 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Подриње Турс Д.О.О  , са седиштем у Лозници, ул. Пашићева  17, чија је 
понуда, код наручиоца заведена под  број: 105  од  07.3.2016. године , оцењена  као  најповољнија.  
 
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 

 

        Наручилац је дана 17.2.2016.године донео Одлуку број 59 о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности број 1/2016. 
       Позив за подношење понуде објављен  је на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца . 
       Рок за достављање понуда  је истекао дана 07.3.2016.године у 11,00  часова   до када су  приспеле две 
понуде следећих понуђача: „Кондор тис“ доо Лозница и „Подриње турс“доо Лозница. 
       Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 107  од 
07.3.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о 
стручној оцени понуда број: 108  од 07.3.2016. године који је наручилац усвојио. 
       У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:  
1. Предмет јавне набавке су услуге извођење  екскурзија за ученике од 1.до 8.разреда у школској 
2015/2016.години, бр.1/2016  
2.Назив и ознака из Општег речника набавке: 63515000 - услуге путовања 
3. Јавна набавка је евидентирана под редним бројем 1/2016  
4.  Процењена вредност јавне набавке укупно износи 1.314.150,00   динара без ПДВ-а.  
(1) Процењена вредност партије 1 - екскурзија  за ученике првог,другог и трећег разреда (једнодневна) износи 
213.125,00 динара без ПДВ-а. 
(2) Процењена вредност партије 2 - екскурзија за ученике  4. разреда матичне школе и од 1-4 разреда   
Издвојених одељења  (једнодневна) износи 96.666,00  динара  без ПДВ-а. 
(3) Процењена  вредност  партије  3 - екскурзија за ученике петог разреда  (једнодневна) износи  95.066,00  
динара без ПДВ-а. 
(4) Процењена  вредност партије  4 - екскурзија за ученике шестог  разреда  (дводневна) износи 228.666,00 
динара без ПДВ-а. 
(5) Процењена вредност партије 5 - екскурзија за ученике седмог   разреда  (дводневна) износи 193.875,00 
динара без ПДВ-а. 
(6) Процењена  вредност  партије  6 -  екскурзија за ученике осмог  разреда   (тродневна) износи 486.750,00  
динара без ПДВ-а. 



5. Основни подаци о понуђачима:  
У поступку јавне набавке  за  партије од 1. до 6.учествовали су   следећи  понуђачи:  
ПАРТИЈА 1. 
Ред. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача матични 
број, ПИБ и законски заступник 

Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1.  103 Кондор Тис Д.O.O Лозница 7.3.2016. 10.51 
2.  105 Подриње Турс Д.О.О Лозница 7.3.2016. 10.52 

Кондор Тис Д.O.O Лозница 
Понуда поднета: самостално  
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1300,00динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1560,00динара  
Рок важења понуде: до истека уговора  
Подриње Турс Д.О.О Лозница 
Понуда поднета: самостално (самостално, са подизвођачем, као заједничка - учесник у заједничкој понуди) 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1033,00динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1240,00динара  
ПАРТИЈА 2. 
Ред. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача матични 
број, ПИБ и законски заступник 

Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1.  103 Кондор Тис Д.O.O Лозница 7.3.2016. 10.51 
2.  105 Подриње Турс Д.О.О Лозница 7.3.2016. 10.52 

Кондор Тис Д.O.O Лозница  
Понуда поднета: самостално (самостално, са подизвођачем, као заједничка - учесник у заједничкој понуди)  
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1125,09 динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1350 ,00динара  
Рок важења понуде: до истека уговора 
Подриње Турс Д.О.О Лозница 
Понуда поднета: самостално (самостално, са подизвођачем, као заједничка - учесник у заједничкој понуди) 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 950,00динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1140,00динара  
Рок важења понуде: до истека уговора 
ПАРТИЈА 3. 
Ред. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача матични 
број, ПИБ и законски заступник 

Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1.  103 Кондор Тис Д.O.O Лозница 7.3.2016. 10.51 
2.  105 Подриње Турс Д.О.О Лозница 7.3.2016. 10.52 

Кондор Тис Д.O.O Лозница 
Понуда поднета: самостално (самостално, са подизвођачем, као заједничка - учесник у заједничкој понуди)  
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1375,11 динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1650,00 динара  
Рок важења понуде: до истека уговора 
Подриње Турс Д.О.О 
Понуда поднета: самостално (самостално, са подизвођачем, као заједничка - учесник у заједничкој понуди) 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1159 ,00динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1390,00динара  
Рок важења понуде: до истека уговора 
ПАРТИЈА 4. 
Ред. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача матични 
број, ПИБ и законски заступник 

Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1.  103 Кондор Тис Д.O.O Лозница 7.3.2016. 10.51 
2.  105 Подриње Турс Д.О.О Лозница 7.3.2016. 10.52 

Кондор Тис Д.O.O Лозница 
Понуда поднета: самостално (самостално, са подизвођачем, као заједничка - учесник у заједничкој понуди) 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:4075,32 динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 4890,00 динара  



Рок важења понуде: до истека уговора 
Подриње Турс Д.О.О 
Понуда поднета: самостално (самостално, са подизвођачем, као заједничка - учесник у заједничкој понуди) 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:4058,00 динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 4870,00динара  
Рок важења понуде: до истека уговора 
 
ПАРТИЈА 5. 
Ред. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача ,матични 
број, ПИБ и законски заступник 

Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1.  103 Кондор Тис Д.O.O Лозница 7.3.2016. 10.51 
2.  105 Подриње Турс Д.О.О Лозница 7.3.2016. 10.52 

Кондор Тис Д.O.O Лозница 
Понуда поднета: самостално (самостално, са подизвођачем, као заједничка - учесник у заједничкој понуди)  
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 4500,36динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 5400,00динара  
Рок важења понуде: до истека уговора 
Подриње Турс Д.О.О 
Понуда поднета: самостално (самостално, са подизвођачем, као заједничка - учесник у заједничкој понуди) 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 4484,00динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 5380,00динара  
Рок важења понуде: до истека уговора 
ПАРТИЈА 6. 
Ред. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача ,матични 
број, ПИБ и законски заступник 

Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1.  103 Кондор Тис Д.O.O Лозница 7.3.2016. 10.51 
2.  105 Подриње Турс Д.О.О Лозница 7.3.2016. 10.52 

Кондор Тис Д.O.O Лозница 
Понуда поднета: самостално   
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 9209,07 динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 11.050,00 динара  
Рок важења понуде: до истека уговора 
Подриње Турс Д.О.О 
Понуда поднета: самостално  
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:8734,00 динара  
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 10.480,00динара  
Рок важења понуде: до истека уговора 
6. Критеријм за доделу уговора, односно за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
7. Понуђач којем се додељује уговор:  
Комисија за јавну набавку је констатовала  да је за све партије (партије  1.до 6.) понуда понуђача Подриње 
Турс Д.О.О Лозница ,код наручиоца заведена под бројем: 105 од 07.3.2016.године, благовремена, одговарајућа, 
прихватљива и најповољнија, те је предлажила  наручиоцу да њему додели уговор.  

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте, у 
складу са чланом  151.Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15) и 
упутством датим у Конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности –набавка услуга извођење  
екскурзија за ученике од 1.до 8.разреда у школској 2015/2016.години Наручиоца, бр.1/2016  

 

                                                                                                                                                      Директор   
 _________________ 
                                                                 Андрић  Добро 


