
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК  КАРАЏИЋ“ 
Место: Лозница 
Адреса: Улица   Филипа Кљајића 45 
Дел. број: 98 
Датум: 24.02.2017.године 
Л   О   З   Н   И   Ц   А 
   

 
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
 
  На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15),  
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова, број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, одредби Правилника о 
изменама  Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“-Просветни гласник“бр.7/09) и Упутства министарства  просвете  број 610-00-790/2010-01 од 
16.09.2010.године за реализацију екскурзије и наставе у природи и Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 1/2017 дел. број 79 од 21.02.2017. године, позивају се понуђачи да поднесу 
писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Основна школа Вук  Караџић“  
Адреса: Филипа Кљајића  45    15300  Лозница 
Интернет страница: www.osvukloznica.wordpress.com 
Матични број........................07120427 
Шифра делатности...............8520  
ПИБ.......................................101190348 
Текући рачун.........................840-696760-04 (рачун родитељског динара) 
Е-mail адреса: osvkaradzic@open.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи по поступку јавне набавке мале вредности, по партијама, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Упутством Министра просвете за 
реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи број: 610-00-790/2010-01 од 16.9.2010. 
године..  
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1/2017 су услуге – извођење екскурзије за ученике од I до VII разреда Основне 
школе „Вук Караџић“у Лозници  у школској 2016/2017. години, број 1/2017 
 
4. Лице  за контакт  
Добро Андрић, директор, Е-маил адреса школе :  osvkaradzic@open.telekom.rs 
 и Милена Максимовић,секретар, Е-маил адреса: milenamaksimovic56@gmail.com     телефон: 015/877-202 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1/2017 су услуге – извођење екскурзија за ученике од првог до седмог разреда  
у школској 2016/2017.години. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 63515000 – услуге путовања 
 



2. Партије 
Јавна набавка је обликована по партијама, и то: 
Партија 1 – екскурзија за ученике првог  разреда   матичне школе (једнодневна) 
Партија 2 – екскурзија за ученике 2. и  4. разреда матичне школе (једнодневна) 
Партија 3 - екскурзија за ученике 3. разреда  матичне школе и ученика    од 1-4 разреда  ИО  (једнодневна) 
Партија 4 – екскурзија за ученике петог разреда  (једнодневна) 
Партија 5 – екскурзија за ученике шестог  разреда  (дводневна) 
Партија 6 – екскурзија за ученике седмог   разреда  (дводневна) 
 
         Екскурзије од I до VII разреда са следећим садржајем:  
   
   ЈЕДНОДНЕВНЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ       I  до V  разред 
                      
   Први разред матичне школе 
 ПУТНИ ПРАВАЦ: Лозница – Шабац – Засавица – Манастир Петковица - Лозница  
 ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА: месец мај 2017. године. 
 ПЛАНИРАНИ БРОЈ КОРИСНИКА:  минималан број ученика – 30; максималан број   ученика - 49,   одељењских 
старешина - 2, вођа пута    
  Тачан број ученика утврдиће се изјашњавањем 
 
   Други  и четврти разред матичне школе 
  ПУТНИ ПРАВАЦ : Лозница – Хопово или Крушедол – Нови Сад – Петроварадин - Лозница 

         ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА: месец мај 2017. године. 
    ПЛАНИРАНИ  БРОЈ КОРИСНИКА: минималан број ученика – 79;   максималан број   ученика – 131 ;   
    одељењских старешина - 5   
   Тачан број ученика утврдиће се изјашњавањем 
 
Трећи разред матичне школе и ученици   од 1-4 разреда  Издвојених одељења 
ПУТНИ ПРАВАЦ : Лозница – Београд – Лозница 
ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА: месец мај 2017. године. 
ПЛАНИРАНИ  БРОЈ КОРИСНИКА: минималан број ученика – 47; максималан  број   ученика – 79,  одељењских 
старешина - 7 
Тачан број ученика утврдиће се изјашњавањем 
 
   ПЕТИ РАЗРЕД 
ПУТНИ ПРАВАЦ: Лозница –Бајина Башта – Мећавник(Дрвенград)   - Шарганска осмица – Тара – 
Манастир  Рача - Лозница 
ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА: месец мај  2017. године. 
ПЛАНИРАНИ БРОЈ КОРИСНИКА: минималан број ученика – 40; максималан број ученика - 67,    одељењске 
старешинe - 4 
Тачан број ученика утврдиће се изјашњавањем 
 
ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ   VI и VII  разред 
 
ШЕСТИ РАЗРЕД: 
ПУТНИ ПРАВАЦ: Лозница–Ваљево-Аранђеловац-Орашац–Опленац–Топола–Деспотовац(Манастири: 
Манасија и Раваница; Ресавска пећина) - Лозница (повратак аутопутем преко Београда и Шапца) 
Смештај целе групе у истом објекту, у  1/2 , 1/3 и вишекреветним собама, једно  ноћење  у  Деспотовцу са 
пуним пансионом,класично послуживање. 
ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА: месец  мај 2017. године. 
 ПЛАНИРАНИ  БРОЈ КОРИСНИКА: минималан број ученика – 46; максималан број ученика - 76, одељењске 
старешинe  - 4, вођа пута 
Тачан број ученика утврдиће се изјашњавањем 



        
СЕДМИ  РАЗРЕД 
ПУТНИ ПРАВАЦ: Лозница – Ваљево – Таково - Горњи Милановац – Чачак - Краљево – Љубић - Горњи 
Милановац -Ваљево-Лозница.             
ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА: месец мај  2017. године. 
ПЛАНИРАНИ БРОЈ КОРИСНИКА: минималан број ученика – 47; максималан број ученика – 78 ,   одељењске 
старешинe - 4 вођа пута 
 Тачан број ученика утврдиће се изјашњавањем                            
Смештај целе групе у истом објекту, у  1/2, 1/3 и вишекреветним собама, једно  ноћење  у  Врњачкој бањи 
са пуним пансионом,класично послуживање. 
 
 УСЛОВИ  ЗА СВЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: 
1.Превоз ученика обавља се аутобусима високе туристичке класе,не старијим од 10 година. Аутобуси 
морају имати, клима уређај и све остале садржаје предвиђене за овакву врсту путовања; 
2.Туристичка агенција мора обезбедити  најмање  по једног стручног туристичког водича  за сваку 
екскурзију(партију) ,који испуњава услове сходно законским одредбама. 
3.Туристичка агенција даје  најмање 1 гратис на  20 ученика, гратис за одељењске старешине и стручног 
вођу.  
4. Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику. 
5.Туристичка организација сноси трошкове свих путарина и таксе. 
6.У цени морају да буду урачунати трошкови реализације свих садржаја ( улазнице за музеје, културно 
историјске споменике, друге посете,трошкови водича,  осигурање , организација и вођство  
путовања,преноћиште и исхрана за вишедневне екскурзије као  и  разне таксе) и не могу се накнадно 
наплаћивати. 
7.Лекарски надзор  за време трајања екскурзија за дводневне екскурзије. 
8. Понуђачи обавезно достављају Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму и  са 
садржајем датим у Позиву и Конкурсној документацији,  као и Опште услове путовања у складу са 
Законом о туризму.                                                             
9. Школа нема обавезе према изабраном понуђачу, то јест неће закључити уговор са понуђачем ако се не 
испуне услови прописани Упутством Министра просвете за реализацију екскурзије и наставе у природи у 
основној школи број: 610-00-790/2010-01 од 16.9.2010. године који се односе на број ученика чији 
родитељи су дали писану сагласност да им дете путује -потребно је најмање 60% од укупног броја 
ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности 
родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем. 
    
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина: 
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Лозници ул.Филипа Кљајића бр.45, канцеларија 

секретара, сваким радним даном у времену од 9,00 – 13,00 часова све до истека рока за достављање 
понуда, 

- са интернет странице наручиоца :  www.osvukloznica.wordpress.com 
- са сајта Портала за јавне набавка као и 
- поштом/ел.поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање 

конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом случају бити 
послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начини и то о трошку 
понуђача. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања конкурсне 
документације, неопходно је да на име трошкова штампања и достављања исте на адресу понуђача 
извршити уплату у износу 2.000,00 динара на рачун наручиоца 840-473666-83. Наручилац не сноси 

одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе. 
         Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина у обавези да попуне, 
потпишу и овере ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' и исту непосредно, путем поште 
или скенирану доставе на адресу наручиоца или на Е-mail адресу: osvkaradzic@open.telekom.rs 



Напомена: Само понуђачи који доставе ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' 
искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне 
информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 (пет) радних дана пре 
истека рока за подношење понуда. 

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и 
конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене 
у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном 
документацијом. 

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  попуни, 
потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино понуда која буде 
достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.  

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе 
у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца Лозница, ул.Филипа  Кљајића бр.45 са назнаком 
''Понуда за јавну набавку услуга ученичка екскурзија бр.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ'', најкасније до дана 
06.03.2017. године до 13.00 часова. 

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на 
полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да 
ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно 
назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе. 

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у 
затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде 
са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.Наручилац ће приликом пријема понуда на 
коверти/кутији обележити ''Време, евиденциони број и датум пријема понуде'' према редоследу 
приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему 
понуде''. 

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у 
разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене 
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 
 
Напомена:Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, 
препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац 
понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у 
којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао 
понуду. 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана  
06.03.2017.године у 13,15 часова у просторијама наручиоца у Лозници , ул.Филипа Кљајића бр.45, сала за 
седнице . Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда 
могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка 
отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања 
понуда. 

Критеријум за оцену понуда за све партије је: најнижа понуђена цена 
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од дана 

јавног отварања понуда. 
 Додатне информације се могу добити до истека рока  за  подношење понуда, сваког радног дана 

на тел: 015/877-202  од 08,00 до 12,00 часова.  Особа  за  контакт је Добро Андрић, директор, Е-маил 
адреса osvkaradzic@open.telekom.rs и Милена Максимовић,секретар, Е-маил адреса: 
milenamaksimovic56@gmail.com телефон: 015/877-202. 


