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Република Србија 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ 

Место: Мионица 

Ул. Кнеза Грбовића бр. 31 

Деловодни број : 02-91 

Датум:  09. 02. 2017. год. 

 

 

 

 

 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 02-90 од  08. 02. 2017. 

године, доноси се 

 

 

О Д Л У К А 

о додели уговора   

 

 

 У јавној набавци услуга број 01/2017 – набавка услуга извођења екскурзија ученика 

од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда Уговор о јавној набавци 

услуга- услуга извођења екскурзија ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи за 

ученике од 1. до 4. разреда, за партију 1,2,3,4,5,6,7,8,9, додељује се понуђачу  Д.Т.У.Т. 

„BALKANIK“ д.о.о. из Ваљева, ул. Синђелићева број 24, ПИБ:  101492932 матични број: 

07969813, понуда заведена код понуђача под бројем  29/2017 од 02. 02. 2017. године. 

 

 

Образложење 

 

 На основу Одлуке о покретању јавне набавке у  поступку мале вредности број  02-11 од 

16. 01. 2017. године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга у 

поступку jавне набавке мале вредности, на основу чл. 31. и 39. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ).  

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 

1. Назив наручиоца: Основна школа „Милан Ракић“ из Мионице 

2. Адреса наручиоца: место: Мионица  ул. Кнеза Грбовића  бр. 31. 

3. Редни број јавне набавке 01. 

4. Предмет  ЈН је набавка  услуга и то: набавка услуга путовања ученика у школској 

2016/2017. години.  

5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка  мале вредности обликована по партијама 

6. Подаци о ЈН из плана набавки: средства за реализацију ЈНМВ су обезбеђена од 

родитељских средстава. 

7. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 422411. 

8. Процењена вредност ЈН  за партију број 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 је: 4.748.100,00  динара (без 

ПДВ-а) и  по партијама како следи: 
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9. Критеријум избора најповољније понуде: економски најповољнија понуда. 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

1. У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку 

јавне набавке мале вредности бр. 01/2017,  је дана 26. 01. 2017. године, објављен на Порталу 

јавних набавки и Интернет адреси Наручиоца Основна школа „Милан Ракић“ у Мионици.    

Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда био је закључно са  

03. 02. 2017. године до 11,00 часова. 

 

2. Приспеле понуде понуђача: 

 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу   

        Наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 

 

            Неблаговремених  понуда није било. 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 1 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ Д.О.О 02-72 03. 02. 2017.г. 10,50 часова 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање 

понуда т.ј. дана 03. 02. 2017. године са почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана у 

12,15 часова.  

Отварању понуда нису присуствовали  овлашћени представници понуђача и истима  

је, записник о отварању понуда, достављен  у року од 3 (три) дана рачунајући од дана 

отварања понуда. 

 

3. Преглед и оцена понуда: 

 

После отварања понуда Комисија је дана 08. 02. 2017. године, извршила детаљан 

преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

РАЗРЕД/ПАРТИЈЕ Планирани 

број ученика 

2016/2017 

Цена по 

ученику 

2016/2017 без 

пдв-а 

Процењена вредност 

по партијама без пдв-

а 

Први /Партија 1 97 1.345,00 130.465,00 

Други/Партија 2 95 1.250,00 118.750,00 

Трећи/Партија 3 90 1.550,00 139.500,00 

Четврти/Партија 4 84 1.475,00 123.900,00 

Пети/Партија 5 141 1.500,00 211.500,00 

Шести/Партија 6 94 6.450,00 606.300,00 

Седми/Партија 7 117 5.520,00 645.840,00 

Осми/Партија 8 116 9.150,00 1.061.400,00 

Настава/Партија 9 150 11.402,96 1.710.445,00 



 3 

Неприхватљивих понуда није било. 

 

        Прихватљива понуда за партију број 1,2,3,4,5,6,7,8,9,  је: 

 

 за партију бр. 1, понуда бр. 29/2017 од 02. 02. 2017. године понуђача ДРУШТВО 

ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „BALKANIK“, Д.О.О, 

Синђелићева 24, Ваљево 

- Понуђена цена без ПДВ-а по ученику: 1.316,62 динара 

- Понуђена цена са  ПДВ-ом  по ученику: 1.580,00 динара 

- Укупна цена без ПДВ-а: 127.712,14 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 153.260,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у ратама, коначна исплата  у року од 45 дана од дана издавања 

фактуре 

- Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда 

- Место извршења: У складу са Програмом. 

 

 за партију бр. 2, понуда бр. 29/2017 од  02. 02. 2017. године понуђача ДРУШТВО 

ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „BALKANIK“, Д.О.О, 

Синђелићева 24, Ваљево 

- Понуђена цена без ПДВ-а по ученику: 1.233,28 динара 

- Понуђена цена са  ПДВ-ом  по ученику: 1.480,00 динара 

- Укупна цена без ПДВ-а: 117.161,60 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 140.600,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у ратама,  коначна исплата у року од 45 дана од дана издавања 

фактуре 

- Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда 

- Место извршења: У складу са Програмом. 

 

 за партију бр. 3, понуда бр. 29/2017 од  02. 02. 2017. године понуђача ДРУШТВО 

ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „BALKANIK“, Д.О.О, 

Синђелићева 24, Ваљево 

- Понуђена цена без ПДВ-а по ученику: 1.358,28 динара 

- Понуђена цена са  ПДВ-ом  по ученику: 1.630,00 динара 

- Укупна цена без ПДВ-а: 122.245,20 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 146.700,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у ратама, коначна исплата у року од 45 дана од дана издавања 

фактуре 

- Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда 

- Место извршења: У складу са Програмом. 

 

 за партију бр. 4, понуда бр. 29/2017 од  02. 02. 2017. године понуђача ДРУШТВО 

ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „BALKANIK“, Д.О.О, 

Синђелићева 24, Ваљево 

- Понуђена цена без ПДВ-а по ученику: 1.474,94  динара 

- Понуђена цена са  ПДВ-ом  по ученику: 1.770,00 динара 

- Укупна цена без ПДВ-а: 123.894,96 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 148.680,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у ратама,  коначна исплата у року од 45 дана од дана издавања 

фактуре 

- Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда 
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- Место извршења: У складу са Програмом. 

 

 за партију бр. 5, понуда бр. 29/2017 од  02. 02. 2017. године понуђача ДРУШТВО 

ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „BALKANIK“, Д.О.О, 

Синђелићева 24, Ваљево 

- Понуђена цена без ПДВ-а по ученику: 1.483,28 динара 

- Понуђена цена са  ПДВ-ом  по ученику: 1.780,00 динара 

- Укупна цена без ПДВ-а: 209.142,48 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 250.980,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у ратама, ,  коначна исплата у року од 45 дана од дана издавања 

фактуре 

- Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда 

- Место извршења: У складу са Програмом. 

 

 за партију бр. 6, понуда бр.  29/2017  од 02. 02. 2017. године понуђача ДРУШТВО 

ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „BALKANIK“, Д.О.О, 

Синђелићева 24, Ваљево 

- Понуђена цена без ПДВ-а по ученику: 6.299,89 динара 

- Понуђена цена са  ПДВ-ом  по ученику: 7.560,00 динара 

- Укупна цена без ПДВ-а: 592.189,66 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 710.640,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у ратама,  коначна исплата у року од 45 дана од дана издавања 

фактуре 

- Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда 

- Место извршења: У складу са Програмом. 

 

 за партију бр. 7, понуда бр. 29/2017 од  02. 02. 2017. године понуђача ДРУШТВО 

ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „BALKANIK“, Д.О.О, 

Синђелићева 24, Ваљево 

- Понуђена цена без ПДВ-а по ученику: 5.441,57 динара 

- Понуђена цена са  ПДВ-ом  по ученику: 6.530,00 динара 

- Укупна цена без ПДВ-а: 636.663,69 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 764.010,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у ратама,  коначна исплата у року од 45 дана од дана издавања 

фактуре 

- Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда 

- Место извршења: У складу са Програмом. 

 

 за партију бр. 8, понуда бр. 29/2017 од  02. 02. 2017. године понуђача ДРУШТВО 

ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „BALKANIK“, Д.О.О, 

Синђелићева 24, Ваљево 

- Понуђена цена без ПДВ-а по ученику: 9.116,54 динара 

- Понуђена цена са  ПДВ-ом  по ученику: 10.940,00 динара 

- Укупна цена без ПДВ-а: 1.057.518,64 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 1.269.040,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у ратама, коначна исплата у року од 45 дана од дана издавања 

фактуре 

- Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда 

- Место извршења: У складу са Програмом. 
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 за партију бр. 9, понуда бр. 29/2017 од  02. 02. 2017. године понуђача ДРУШТВО 

ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „BALKANIK“, Д.О.О, 

Синђелићева 24, Ваљево 

 

- Понуђена цена без ПДВ-а по ученику: 10.558,25 динара 

- Понуђена цена са  ПДВ-ом  по ученику: 12.670,00 динара 

- Укупна цена без ПДВ-а: 1.583.737,50 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 1.900.500,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у ратама, коначна исплата у року од 45 дана од дана издавања 

фактуре 

- Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда 

- Место извршења: У складу са Програмом. 

 

Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о 

јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације. 

 

4. Начин примене методологије доделе пондера одређена конкурсном документацијом гласи: 

 

1) понуђена цена  –     70 пондера; 

2) референтна листа – 30 пондера; 

 

1.Цена (ЦП) 

Максималан износ овог критеријума износи 70 пондера. Максималан износ добија 

Понуђач који понуди најнижу цену. Остали Понуђачи рангирају се по формули: 

ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где су: 

 

ЦП – број добијених пондера,  

ЦПмин – најнижа понуђена цена и 

ЦПх – цена из понуде која се бодује. 

 

2.Референцна листа  (РЛ) 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.  

 

 2.1. Број реализованих путовања са основним и средњим шкoлама и предшколским 

установама  за протекле три школске године (2013/2014, 2014/2015. и 2015/2016. година) које 

је понуђач под истим називом реализовао, а који се доказује искључиво у виду потврда 

издатих или потписаних од стране Наручиоца    (максимум 10 пондера) и то: 

 Максималан износ добија Понуђач који достави највећи број реализованих путовања. 

Остали Понуђачи рангирају се по формули: 

БУ= 10*( БУх /БУмак) где су: 

 

БУ – број добијених пондера,  

БУмак – највећи број реализованих путовања   

БУх – број уговора који се бодује. 

 

2.2. Укупна уговорена вредност уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским 

установама  за протекле три школске године (2013/2014, 2014/2015. и 2015/2016. година) које 

је понуђач под истим називом реализовао, а који се доказује искључиво у виду потврда 

издатих или потписаних од стране Наручиоца    (максимум 20 пондера) и то: 

УВ= 20*( УВx/УВмак) где су: 
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УВ – број добијених пондера,  

УВмак – највећа укупно уговорена вредност  

УВх – број уговора који се бодује. 

  

5. Рангирање  прихватљивих понуда: 

 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума економски 

најповољније понуде, извршено је рангирање свих  прихватљивих понуда: 

 

 

 

 

 

6. Предлог комисије за јавну набавку: 
 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним 

рангирањем  прихватљивих понуда по критеријуму економски најповољније понуде, 

предлаже се Наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној 

набавци услуга број 01/2017  – услуга путовања ученика у школској 2016/2017. години за 

партију 1,2,3,4,5,6,7,8,9,  са понуђачем Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ Д.О.О из Ваљева, ул. 

Синђелићева бр. 24 чија је понуда бр. 29/2017 од 02. 02. 2017. године, а заведена код 

Наручиоца под бројем 02-72 од 03. 02. 2017. године,  оцењена као прихватљива и 

наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

 Директор је као одговорно лице наручиоца прихватио предлог Комисије за спровођење 

поступка јавне набавке, те је на основу напред наведеног  и члана 108. став 1. Закона донео  

Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 (пет) дана 

од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. 

Закона. 

 

 

                                                                                                     ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
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