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Основна школа „Вук Караџић“ 

Ул. Кнеза Милоша бр. 96 

Ћуприја 

Број: 970 

Датум: 06.08.2019. године 

 

 На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ( „ Службени галсник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „ Вук Караџић“ у Ћуприји, доноси 

 

О Д Л У К У  

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности, број 3/2019, чији је предмет 

набавка услуге – Екскурзије и настава у природи у школској 2019/2020. години. 

  Поништава се Одлука о додели уговора за набавку услуге – Екскурзије и настава у 

природи у школској 2019/2020. години, број 947, од 01.08.2019. године, објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 02.08.2019. године 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Наручилац је дана 10.07.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке број 903, за јавну набавку мале вредности број 3/2019: услуге Екскурзије и настава 

у природи у школској 2019/2020. години. 

Дана 15.07.2019. године, Позив за достављање понуда и Конкурсна документација 

су објављени на Порталу јавних набаки и интернет страници наручиоца. 

Рок за достављање понуда је био 25.07.2019. године, до 12:00 часова, а поступак 

отварања понуда је извршен истог дана,  са почетком у 12 часова и 15 минута. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број 931 од 25.07.2019. године, комисија за јавну набавку је извршила стручну 

оцену понуда број 940 од 30.07.2019. године.  

На основу наведеног извештаја, наручилац је донео одлуку о додели уговора број 

947 од 01.08.2019. године. 

Како је након донете одлуке утврђно да понуђач  „EUROPA TOURS” д.о.о. из 

Параћина није имао предрезервацију за хотел „Оморика“ за екскурзију ученика седмог 

разреда, Комисија је приступила новој стручној оцени понуда број 965 од 06.08.2019. 

године  

 

  Комисија је у новом извештају констатовала следеће:   

 

      1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке: набавка услуге-  Екскурзије и настава у природи у школској 

2019/2020. години. Општи речник набавки: 63516000- услуге организовања путовања 

 

    2. Процењена вредност јавне набавке:  

 Процењена вредност јавне набавке је 4.500.000,00 динара  

 

    3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

   Извор финансирања јавне набавке  су средства родитеља ученика, а која су предвиђена  

Финансијским планом ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја за 2019. годину са пројекцијом за 2020. 

годину, конто 4239 – остале опште услуге. 
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   4. Основни подаци о понуђачима:   

 

Ред. Бр. 
Бр. под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Датум 

пријема понуде 

Час 

пријема 

понуде 

1. 929 „EUROPA TOURS“ д.о.о. 

Параћин 

25.07.2019. 11:48 

 

2. 930 ТА „ANDIAMO TRAVEL“ 

Крушевац  

25.07.2019. 11:50 

 

 

    5. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и  други 

подаци из понуде: 

 

           Понуда бр. 1. 

       Назив или шифра понуђача: „EUROPA TOURS“ д.о.о. Параћин, бр. понуде  929, од 

25.07.2019. године 

       Понуђач наступа самостално. 

 

Укупна цена по ученику за све релације 

екскурзија и наставу у природи 

 

50.390,00 динара 

 

Начин плаћања  

 

На 8 месечних рата 

(септембар 2019. до априла 

2020. године) 

 

Број гратиса за ученике 

 

1/20 

 

Рок важења понуде 

 

360 дана 

 

Време реализације предметне набавке 

 

 

Март-јун 2020. године 

 

 

        Понуда бр. 2. 

       Назив или шифра понуђача: ТА „ANDIAMO TRAVEL“ Крушевац бр. понуде  930, од 

25.07.2019. године 

       Понуђач подноси заједничку понуду са ТА „Grand Holiday“ Алексинац. 

 

 

Укупна цена по ученику за све релације 

екскурзија и наставу у природи 

 

48.885,00 

 

Начин плаћања  

 

На 9 месечних рата 

(септембар 2019. до маја 2020. 

године) 

 

Број гратиса за ученике 

 

1/15 

 

Рок важења понуде 

90 дана  



 3 

 

 

Време реализације предметне набавке 

 

У складу са конкурсном 

документацијом 

 

 

   6. Критеријум за доделу уговора: 

   Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“. 

Критеријуми за оцену понуда: 

Цена услуга највише 40 бодова 

Бодовање цене услуга вршиће се према односу најниже цене и цене из сваке понуде. 

Понуђач који је понудио најнижу цену добија 40 бодова.  

Остали понуђачи: бодовање се врши према формули најнижа понуђена цена дели се ценом 

из понуде која се оцењује и добијени резултат се множи са 40. 

Начин плаћања 

 Бодовање се врши према следећој табели: 

- плаћање у 8 и више рата........................20 бодова 

- плаћање у 7 рата.....................................17 бодова 

- плаћање у 6 рата.....................................14 бодова 

- плаћање у 5 рата.....................................11 бодова 

- плаћање у 4 рате......................................8 бодова 

- плаћање у 3 рате..................................... 5 бодова 

- плаћање у 2 рате или без рата ...............0 бодова 

Квалитет превоза : 

- два аутобуса до 5 година старости...............................................................10 бодова 

- један аутобус до 5 година старости, други аутобус од 6 до 10 година старости......8 

бодова 

- један аутобус до 5 година старости, други аутобус старости од 11 година и 

више........6 бодова 

- два аутобуса од 6-10 година старости.............................................................4 бода 

- један аутобус од 6-10 година старости, други аутобус старости од 11 година и 

више..............2 бода 

- аутобуси старости од 11 година и више...............0 бодова 

Број гратиса за ученике      

-Један гратис на 15 плативих ученика.....................15 бодова 

-Један гратис на 16 плативих ученика ..............13 бодова 

-Један гратис на 17 плативих ученика ...............11 бодова 

-Један гратис на 18 плативих ученика ................9 бодова 

-Један гратис на 19 плативих ученика ................7 бодова 

-Један гратис на 20 плативих ученика ................5 бодова 

-Један гратис на 21 плативих ученика ................ 3 бода 

-Један гратис на 22 плативих ученика .................1 бод 

-Један гратис на 23 или више плативих ученика 

  или без гратис места...................................................0 бодова 

 Референтна листа 

- 35 и више установа са којима су реализоване екскурзије  и настава у природи у шк., 

2017/2018. и 2018/2019. години........................15 бодова 

- Од 25 до 34 установа са којима су реализоване екскурзије  и настава у природи у шк., 

2017/2018. и 2018/2019. години........................10 бодова 

- Од 15 до 24  установа са којима су реализоване екскурзије  и настава у природи у шк., 

2017/2018. и 2018/2019. години........................5 бодова 
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-14 и мање установа са којима су реализоване екскурзије и нстава у природи..... 0 бодова 

 

 

   7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

1 . Понуда бр. 930, од 25.07.2019.године, понуђача „EUROPA TOURS” д.о.о. Параћин је 

одбијена јер је оцењена као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама из следећих разлога: 

А) понуда је неодговарајућа, односно неприхватљива, јер је за екскурзију ученика седмог 

разреда понуђач није имао предрезервацију за смештај ученика у хотелу „Оморика“, а 

накнадом информацијом добијеног од Војне установе „Тара“ је утврђено да су за 

екскурзије ученика свим понуђачима за ЈН 3/2019 даване предрезервације за хотел „Бели 

Бор“, што није у складу са техничким захтевима наручиоца. 

Понуђена цена је 50.390,00 динара по ученику за све релације екексурзија и наставе у 

природи. 

 

2. Понуда бр. 930, од 25.07.2019.године, понуђача ТА „ANDIAMO TRAVEL“ Крушевац“ је 

одбијена јер је оцењена као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама из следећих разлога: 

А) понуда је неодговарајућа, односно неприхватљива, јер је за екскурзију ученика седмог 

разреда понуђач доставио предрезервацију за смештај ученика у хотелу „Бели Бор“, а 

наручилац је у конкурсној документацији захтевао смештај у хотелу „Оморика“, што није 

у складу са техничким захтевима наручиоца  

Б) понуда је неодговарајућа, односно неприхватљива, јер је понуђач доставио понуду за 

наставу у природи у периоду од 27.03.2020. до 15.04.2020. године, односно за период крај 

марта и почетак априла, а наручилац је у конкусној документацији захтевао прву недељу 

марта 2020. године, што није у складу са техничким захтевима наручиоца. 

.  

Понуђена цена је 48.885,00 динара по ученику за све релације екексурзија и наставе у 

природи. 

    

    8. Прихватљиве понуде: 

НЕМА 

 

9. Понуђач којем се додељује уговор: 

   После поновне извршене стручне оцене понуда комисија за јавну набавку је 

констатовала да се нису стекли услови из члана 107. Закона о јавним набавкама за доделу 

уговора и предложила Одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о обустави поступка 

из члана 109. Закона о јавним набавкама. 

 Разлог за обуставу поступка: Све примљене понуде понуђача су одбијене јер су 

оцењене као неприхватљиве.   

 У складу са чланом 109. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац ће одлуку о 

обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у року 

од три (3) дана од дана доношења. 

 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149. 

Закона о јавним набавкама. 

 

                                                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                                        Директор школе 
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                                                                                                   Весна Вијоровић, проф. 


