
 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈЕФИМИЈА“ 

Краља Милутина бр. 3 

11500 Обреновац 

Број: 133   

Датум: 11.02.2020. године 
 

 На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 962 од 16.12.2019. године и Извештаја комисије за спровођење поступка јавне 
набавке о стручној оцени понуда број 133 од 11.02.2020. године, директор Основне школе 
„Јефимија” из Обреновца, доноси 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

у  отвореном поступку јавне набавке услуга 

  – извођење екскурзије и наставе у природи,  

за потребе Основне школе „Јефимија” из Обреновца 

 

ЈН бр. 1.2.2/19 

 

I – Додељује се уговор: 

 
Партија број 1 
 

❖ понуђачу: „BANBUS“ DOO, огранак TA „BANBUS“, улица IV, број 21, 11500 
Обреновац 

 
Партија број 2 
 

❖ понуђачу: СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд- Ниш бр. 4, 11000 Београд 
  
Партија број 3 
 

❖ понуђачу: СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд- Ниш бр. 4, 11000 Београд 
 
Партија број 4 
 

❖ понуђачу: СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд- Ниш бр. 4, 11000 Београд 
 
Партија број 5 
 

❖ понуђачу: СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд- Ниш бр. 4, 11000 Београд 
 
Партија број 6 
 

❖ понуђачу: „MIVEX” d.o.o, Драгице Кончар 21, 11000 Београд 
 
Партија број 7 
 

❖ понуђачу: „MIVEX” d.o.o, Драгице Кончар 21, 11000 Београд 
 
 



 

 
Партија број 8 
 

❖ LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115 а, 11000 Београд 

 

Образложење: 
 

 

На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, директор Основне школе „Јефимија” 
из Обреновца, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, заводни број 962 од 
16.12.2019. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ознака и 
назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.2/19.  

 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 

17.12.2019. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоцa. Позив за подношење 
понуда послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база 
прописа. 
 

До истека рока за подношење понуда, 17.01.2020. године до 11.30 часова, на адресу 
наручиоца приспело је 5 (пет) понуда следећих понуђача: 
 
 

Редни 
број 

 
Број и датум 

понуде  

 
Назив или шифра понуђача 

  

 
Датум пријема         

 

 
Час 

пријема 

1. 
010/2020  

од 14.11.2019. год. 

Д.Т.У.Т. „БАЛКАНИК“ Д.О.О, 
Синђелићева 24, 14000 
Ваљево 

15.01.2020. год. 11.25 

2. 
412 

од 14.01.2020. год. 

СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут 
Београд- Ниш бр. 4, 11000 
Београд 

16.01.2020. год. 08.00 

3. 
235/20 

од 15.01.2020. год. 

„BANBUS“ DOO, огранак      
TA „BANBUS“, улица IV, број 
21, 11500 Обреновац 

16.01.2020. год. 09.15 

4. 
23/2020 

од 16.01.2020. год. 

LUI TRAVEL DOO, Стевана 
Филиповића 115 а, 11000 
Београд 

17.01.2020. год. 10.30 

5. 
3/2020 

од 17.01.2020. год. 
„MIVEX” d.o.o, Драгице 
Кончар 21, 11000 Београд 

17.01.2020. год. 11.10 

 
 
 

Неблаговремених понуда није било. 
 

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 
набавке, одређена Решењем број 963 од 16.12.2019. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда број 74 од 17.01.2020. године, а затим је приступила стручној оцени понуда 
и сачинила извештај о истом.   

                                                                                                                  
У Извештају о стручној оцени понуда број 132 од 11.02.2020. године, комисија за 

спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала: 
 

II - Подаци о јавној набавци: 
 



 

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Јефимија“, Краља Милутина бр. 3, 

11500 Обреновац.  
 

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2/19. 

 

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, 

обликована у 10 (десет) партија: 

❖ Партија број 1: Једнодневна екскурзија за ученике I разредa; 

❖ Партија број 2: Једнодневна екскурзија за ученике II разреда; 

❖ Партија број 3: Једнодневна екскурзија за ученике III разредa 

❖ Партија број 4: Једнодневна екскурзија за ученике IV разредa 

❖ Партија број 5: Једнодневна екскурзија за ученике V разредa; 

❖ Партија број 6: Једнодневна екскурзија за ученике VI разреда; 

❖ Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VII разреда; 

❖ Партија број 8: Дводневна екскурзија за ученике VIII разредa; 

❖ Партија број 9: Настава у природи за ученике I, III и IV разреда; 

❖ Партија број 10: Настава у природи за ученике II разреда. 

 

4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања. 

 

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000. 

 

6. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.  

 

7. Подаци у финансијском плану за 2019. годину: конто – 423911. 

 

8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 10.500.000,00 динара: 

 
❖ Партија број 1: Једнодневна екскурзија за ученике I разредa: 459.900,00 динара; 

❖ Партија број 2: Једнодневна екскурзија за ученике II разреда: 507.900,00 динара; 

❖ Партија број 3: Једнодневна екскурзија за ученике III разредa: 522.900,00 динара; 

❖ Партија број 4: Једнодневна екскурзија за ученике IV разредa: 426.900,00 динара; 

❖ Партија број 5: Једнодневна екскурзија за ученике V разредa: 435.900,00 динара; 

❖ Партија број 6: Једнодневна екскурзија за ученике VI разреда: 444.900,00 динара; 

❖ Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VII разреда: 803.900,00 динара; 

❖ Партија број 8: Дводневна екскурзија за ученике VIII разредa: 803.900,00 динара; 

❖ Партија број 9: Настава у природи за ученике I, III и IV разреда: 3.396.900,00 динара; 

❖ Партија број 10: Настава у природи за ученике II разреда: 2.696.900,00 динара. 

 

9. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 

 
Д.Т.У.Т. „БАЛКАНИК“ Д.О.О, Синђелићева 24, 14000 Ваљево 

 
 На основу члана 93. став  4. Закона, наручилац може, уз сагласност понуђача, да 
изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 
поступку отварања понуда. 
 



 

 Приликом рачунске контроле понуде број 010/2020 од 14.11.2019. године 
установљено је да су начињене рачунске грешке у  понуди понуђача Д.Т.У.Т. „БАЛКАНИК“ 
Д.О.О. из Ваљева: 
 
 Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa - укупно за 1 (једног) 

ученика (дин.) (вредност без ПДВ-а): уместо 7.749,72 треба да стоји 7.719,72; укупно за 1 

(једног) ученика (дин.) (вредност са ПДВ-ом): уместо 7.850,00 треба да стоји 7.820,00; укупно 

за 82 ученика (дин.) (вредност без ПДВ-а): уместо 635.477,04 треба да стоји 633.017,04; 

укупно за 82 ученика (дин.) (вредност са ПДВ-ом): уместо 643.700,00 треба да стоји 

641,240,00. 

 Исправка се врши и у Обрасцу VI- 5) Опис предмета набавке  и у Поглављу VII Модел 

уговора, члан 4. 

            Дана 30.01.2020. године понуђачу је упућен Захтев за сагласност са исправком 
рачунских грешака брoj 101 од 30.01.2020. године. Рок за достављање сагласности био је до 
03.02.2020. године до 13.00 часова.  
 
           Дана 30.01.2020. године понуђач је доставио сагласност са исправком рачунских 
грешака. 

 
 

10. Критеријум за оцењивање понудe: „Најнижа понуђена цена“. 

 

11. Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве, са понуђеном и 

најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда: 

 
 

      Партија број 1:  
 
 

1) „BANBUS“ DOO, огранак TA „BANBUS“, Обреновац, понуђена цена 
………………………………………………………………………………..........….…...2.417,43 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.515,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 232.073,28 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 241.440,00 дин. 

Рок важења понуде: 120 (стoдвадесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 
 

2) „MIVEX” d.o.o, , Београд, понуђена цена …………………………….............2.475,00 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.530,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 237.600,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 242.880,00 дин. 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
3) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена ……………………...….............2.511,81 дин. 



 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.630,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 241.133,76 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 252.480,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 

      Партија број 2:  
 

 
1) СП „ЛАСТА“ а.д, Београд, понуђена цена ...................................................2.029,51 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.090,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 227.305,12 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 234.080,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: мај 2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 
 

 
2) „MIVEX” d.o.o, , Београд, понуђена цена …………………………….............2.345,00 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.400,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 262.640,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 268.800,00 дин. 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

3) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена …………………….............…...2.351,81 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.470,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 263.402,72 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 276.640,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

4) „BANBUS“ DOO, огранак TA „BANBUS“, Обреновац, понуђена цена 
…………………………………………………………………………………...........…...2.446,96 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.550,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 274.059,52 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 285.600,00 дин. 

Рок важења понуде: 120 (стoдвадесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 



 

Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

      Партија број 3:  
 
 

1) СП „ЛАСТА“ а.д, Београд, понуђена цена ...................................................2.115,87 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.190,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 247.556,79 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 256.230,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: мај 2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
2) „MIVEX” d.o.o, , Београд, понуђена цена …………………………..........…...2.245,00 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.300,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 262.665,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 269.100,00 дин. 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
3) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена ……………………...….............2.301,81 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.420,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 269.311,77 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 283.140,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

4) „BANBUS“ DOO, огранак TA „BANBUS“, Обреновац, понуђена цена 
…………………………………………………………………………………..........…...2.337,43 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.445,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 273.479,31 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 286.065,00 дин. 

Рок важења понуде: 120 (стoдвадесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

      Партија број 4:  
 
 

1) СП „ЛАСТА“ а.д, Београд, понуђена цена ...................................................2.419,51 дин. 



 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.490,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 205.658,35 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 211.650,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: мај 2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
2) „MIVEX” d.o.o, , Београд, понуђена цена ………………………..........……...2.443,34 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.490,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 207.683,90 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 211.650,00 дин. 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 
 

 
3) „BANBUS“ DOO, огранак TA „BANBUS“, Обреновац, понуђена цена 
………………………………………………………………………………..........….…...2.467,52 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.566,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 209.739,20 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 218.110,00 дин. 

Рок важења понуде: 120 (стoдвадесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

4) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена …………..........…………...…...2.586,81 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.705,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 219.878,85 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 229.925,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

      Партија број 5:  
 

 
1) СП „ЛАСТА“ а.д, Београд, понуђена цена ...................................................2.120,33 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.190,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 186.589,04 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 192.720,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: мај 2020. године. 



 

Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

2) „MIVEX” d.o.o, , Београд, понуђена цена …………………………..........…...2.203,34 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.250,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 193.893,92 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 198.000,00 дин. 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

3) „BANBUS“ DOO, огранак TA „BANBUS“, Обреновац, понуђена цена 
………………………………………………………………………………..........….…...2.267,43 дин. 

 
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.365,00 дин. 

 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 199.533,84 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 208.120,00 дин. 

Рок важења понуде: 120 (стoдвадесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

4) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена …………………….............…...2.389,99 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.515,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 210.319,12 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 221.320,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

      Партија број 6:  
 

1) „MIVEX” d.o.o, , Београд, понуђена цена …………………………..........…...2.705,00 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.760,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 246.155,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 251.160,00 дин. 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

2) „BANBUS“ DOO, огранак TA „BANBUS“, Обреновац, понуђена цена 
………………………………………………………………………………..........….…...2.799,71 дин. 

 



 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.940,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 254.773,61 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 267.540,00дин. 

Рок важења понуде: 120 (стoдвадесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

3) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена …………………….............…...2.820,44 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.975,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 256.660,04 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 270.725,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 23.05.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

4) СП „ЛАСТА“ а.д, Београд, понуђена цена ...................................................2.824,96 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 2.950,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 257.071,36 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 268.450,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: мај 2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 

      Партија број 7:  
 

1) „MIVEX” d.o.o, , Београд, понуђена цена …………………………….............7.190,00 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 7.300,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 589.580,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 598.600,00 дин. 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 31.05-01.06.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

2) Д.Т.У.Т. „БАЛКАНИК“ Д.О.О, Ваљево, понуђена цена ...............................7.719,72 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 7.820,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 633.017,04 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 641.240,00 дин. 

Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 31.05-01.06.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 



 

3) СП „ЛАСТА“ а.д, Београд, понуђена цена ...................................................7.854,23 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 7.990,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 644.046,86 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 655.180,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 31.05-01.06.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

4) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена …………………..........…...…...8.458,17 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 8.710,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 693.569,94 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 714.220,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 31.05-01.06.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

      Партија број 8:  
 
 

1) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена …………………….............…...8.668,17 дин. 
 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом: 8.920,00 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 684.785,43 дин. 
 Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 704.680,00 дин. 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 26-27.04.2020. године. 
Рок плаћања: У више рата. Последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

12. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир 

Извештај о стручној оцени понуда број 132 од 11.02.2020. године. 
 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача: 

 
 

Партија број 1 

 
❖ „BANBUS“ DOO, огранак TA „BANBUS“, улица IV, број 21, 11500 Обреновац 

 
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодневна екскурзија за ученике I 

разреда износи 2.417,43 динара без ПДВ-а и 2.515,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани 
понуђач извршава набавку самостално. 

 

Партија број 2 

 



 

❖ СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд- Ниш бр. 4, 11000 Београд 
 
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодневна екскурзија за ученике II 

разреда износи 2.029,51 динара без ПДВ-а и 2.090,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани 
понуђач извршава набавку самостално. 
 

Партија број 3 

 
❖ СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд- Ниш бр. 4, 11000 Београд 

Јединична цена по ученику за услугу – Једнодневна екскурзија за ученике III 
разредa износи 2.115,87 динара без ПДВ-а и 2.190,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани 
понуђач извршава набавку самостално. 
 

Партија број 4 

 
❖ СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд- Ниш бр. 4, 11000 Београд 

 
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодневна екскурзија за ученике IV 

разредa износи 2.419,51 динара без ПДВ-а и 2.490,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани 
понуђач извршава набавку самостално. 

 

Партија број 5 

 
❖ СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд- Ниш бр. 4, 11000 Београд 

 
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодневна екскурзија за ученике V 

разредa износи 2.120,33 динара без ПДВ-а и 2.190.00 динара са ПДВ-ом. Изабрани 
понуђач извршава набавку самостално. 
 

Партија број 6 

 
❖ „MIVEX” d.o.o, Драгице Кончар 21, 11000 Београд 

 
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодневна екскурзија за ученике VI 

разреда износи 2.705,00 динара без ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани 
понуђач извршава набавку самостално. 
 

Партија број 7 

 
❖ „MIVEX” d.o.o, Драгице Кончар 21, 11000 Београд 

 
Јединична цена по ученику за услугу – Дводневна екскурзија за ученике VII разреда 

износи 7.190,00 динара без ПДВ-а и 7.300,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач 
извршава набавку самостално. 
 

Партија број 8 

 
❖ LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115 а, 11000 Београд 
 
Јединична цена по ученику за услугу – Дводневна екскурзија за ученике VIII 

разредa износи 8.668,17 динара без ПДВ-а и 8.920,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани 
понуђач извршава набавку самостално. 
 



 

 

 


