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Наручилац : Основна школа „Мито Игумановић“ 

улица Светосавска 2, 31260 Косјерић 

ЈНМВ  број 1.2.3/2019 

Деловодни број одлуке: 02-394 

Датум:  27.12.2019. године 

 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15)  и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда  број: 02-392  од 27.12.2019. године,Основна 
школа „Мито Игумановић“ Косјерић доноси  

 
О Д Л У К У  

о   обустави поступка у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге организације путовања -  

извођења екскурзија и наставе у природи (ЈНМВ број 1.2.3/2019) 

за партијe 5., 6., 7., 10. и 11.  

 

 1.Обуставља се поступак ЈНМВ број 1.2.3/2019 за набавку услуге организације путовања -  

извођења екскурзија и наставе у природи, и то за следеће партије: Партија 5. Услуга извођења 

екскурзијe ученика 5. разреда – дводневна екскурзија, Партија 6. Услуга извођења екскурзијe ученика 6. 

и 7. разреда – дводневна екскурзија; Партија 7. Услуга извођења екскурзијe ученика 8. разреда – 

тродневна екскурзија; Партија 10. Услуга извођења наставе у природи ученика 3. разреда -7 дана (6 

ноћења); Партија 11. Услуга извођења наставе у природи ученика 3. разреда -7 дана (6 ноћења), јер нису 

испуњени услови за доделу уговора (наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду). 

 2. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова припремања понуде, јер понуђач трошкове није 
ни приказао у понуди. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

Одлуком број 343/19 од 28.11.2019.године, наручилац Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић 

покренула је поступак јавне набавке мале вредности услуга  организације путовања екскурзије ученика од 

1. до 8.разреда и наставе у природи  ученика од 1. до 4. разреда (Ознака из ОРН 63516000- услуге 

организације путовања), а 10.12.2019.године објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки. 

Поступак отварања понуда вођен је у просторији библиотеке наручиоца, који се налазе на адреси 

Косјерић, улица Светосавска 2, дана 20.12.2019. године са почетком у 9,00 часова - од стране Комисије 

за јавну набавку   формиране решењем директора школе број 344/19  дана 28.11.2019 године . 

У остављеном року из конкурсне документације  за достављање понуда, односно до дана 

20.12.2019. године до 8 часова и 30 минута, на адресу наручиоца пристигло је 6 понуда. 

Комисија за јавне набавке је након спроведеног поступка отварања понуда спровела стручно 

оцењивање понуда и о томе сачинила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 02-392  од 27.12.2019. године Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке  

Врста предмета јавне набавке: Извођења екскурзија и наставе у природи ученика Основне школе „Мито 

Игумановић“ Косјерић. Ознака предмета: ОРН 63516000 - услуге организације путовања.  
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Јавна набавка је обликована у 11 партија  и то: 

 

 

- Партија 1.    Услуга извођења екскурзијe ученика 1. разреда – једнодневна екскурзија; 

- Партија 2.    Услуга извођења екскурзијe ученика 2. разреда – једнодневна екскурзија; 

- Партија 3.    Услуга извођења екскурзијe ученика 3. разреда – једнодневна екскурзија; 

- Партија 4.    Услуга извођења екскурзијe ученика 4. разреда – једнодневна екскурзија; 

- Партија 5.    Услуга извођења екскурзијe ученика 5. разреда – дводневна екскурзија; 

- Партија 6.     Услуга извођења екскурзија ученика 6. и 7.разреда – дводневна екскурзија; 

- Партија 7.     Услуга извођења екскурзија ученика 8. разреда – тродневна екскурзија 

- Партија 8.     Услуга извођења наставе у природи ученика 1. разреда - 7 дана (6 ноћења) 

- Партија 9.    Услуга извођења наставе у природи ученика 2. разреда - 7 дана (6 ноћења) 

- Партија 10.   Услуга извођења наставе у природи ученика 3. разреда -7 дана (6 ноћења) 

- Партија 11.   Услуга извођења наставе у природи ученика 4. разреда - 7 дана (6 ноћења) 

 

2. Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку: Редни број јавне набавке: 

ЈНМВ бр. 1.2.3. 

  

3.Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке је 4.734.650,00 динара без 

ПДВ. 

4. Основни подаци о понуђачима: 

 

У поступку је учествовало 6 понуђача и то: 

 

Број 

Назив 

понуђача 

aziv i ponuђa 

Дел.бр. 

наручиоца 

Датум и час 

пријема 
Партије за које конкурише 

1. 

Спортско рекр.центар „Спорт 

трим травел“ , Булевар Михајла 

Пупина 10е, 11070 Нови Београд 

02-366 

17.12.2019. 

12,29 часова
 

За Партије 8. и  9. 

2. 
Д.Т.У.Т.„Балканик“д.о.о, 

Синђелићева 24, 14000 Ваљево 
02-369 

19.12.2019. 

11,18 часова 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. и 11. 

3. 

Привредно друштво „Ваар травел“ 

д.о.о, улица Бошка Петровића 29, 

32250 Ивањица 

02-370 

19.12.2019. 

11,42 часова 

1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. 

4. 
„Интертурс“ д.о.о, Карађорђева 

11, 15000 Шабац 
02-371 

19.12.2019. 

12,07 часова 

За свих 11. Партија 

5. 
„Национал травел“ д.о.о, Војводе 

Мишића 14, 14000 Ваљево 
02-372 

20.12.2019. 

8,06 часова 

1., 2., 3., 4., 8., 9. и 11. 

6. 
„Рекреатива“д.о.о, Владе 

Даниловића 1, 14000 Ваљево 
02-373 

20.12.2019. 

8,15 часова 

1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. 
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5. Неодговарајуће и неприхватљиве понуде:  

5.1. Понуде свих понуђача које су поднете за партије 5., 6. и 7. се одбијају као  неприхватљиве  из 

разлога што термини које су понудили за извођење екскурзија не  испуњавају услове тражене у 

техничким карактеристикама  конкурсне документације. 

5.2. Понуда понуђача „Интертурс“ из Шапца, за Партију 10. се одбија као неприхватљива из разлога 

што смештај предвиђен понудом агенције не одговара траженом смештају из конкурсне 

документације. 

5.3. Понуде понуђача д.т.у.т „Балканик“ Ваљево, „Интертурс“ Шабац и понуђача „Национал травел“ 

д.о.о из Ваљева, за Партију 11. се одбијају као  неприхватљиве  из разлога што термини које су 

агенције понудиле за извођење наставе у природи не  испуњавају услове тражене у техничким 

карактеристикама  конкурсне документације. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се 

подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 

поступку јавних набавки. 

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана 

од дана доношења. 

        

       

        ДИРЕКТОР ШКОЛЕ, 
 
                            Милован Јоксимовић, с.р. 


