
 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“ 

Доситеја Обрадовића 4 

11550 Лазаревац 

Број: 546 

Датум: 19.11.2018. године 

На основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), директор Основне школе „Војислав 
Вока Савић“ из Лазаревца, доноси 

О Д Л У К У  

о обустави поступка  

у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

–извођење екскурзије и наставе у природи 

Партије 1, 2, 5, 8, 9 и 10 

ЈН бр. 1.2.4/18 

 

I – Обуставља се поступак: 
 

Обуставља се поступак јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у 
природи, за партије 1, 2, 5, 8, 9 и 10 за потребе Основне школе „Војислав Вока Савић“ 
из Лазаревца, ЈН бр. 1.2.4/18. 

II - Подаци о јавној набавци: 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Војислав Вока Савић“, Доситеја Обрадовића 
4, 11550 Лазаревац. 

2.  Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.4/18. 

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи. 
 
4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања. 

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000. 

6. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.  

7. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 423911. 
 
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 5.000.000,00. 

 Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa (комбинација 
одељења): 1.131.250,00 динара; 

 Партија број 2: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa (комбинација 
oдељења): 1.131.250,00 динара; 

 Партија број 3: Једнодевна екскурзија за ученике I разредa: 132.000,00 динара; 

 Партија број 4: Једнодевна екскурзија за ученике II разредa: 168.000,00 динара;  



 

 Партија број 5: Једнодевна екскурзија за ученике III разредa: 150.000,00 динара;  

 Партија број 6: Једнодевна екскурзија за ученике IV разредa: 157.500,00 динара; 

 Партија број 7: Једнодневна екскурзија за ученике V разредa: 175.500,00 динара; 

 Партија број 8: Дводневна екскурзија за ученике VI разредa: 500.000,00 динара;  

 Партија број 9: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa: 575.000,00 динара; 

 Партија број 10: Тродневна екскурзија за ученике VIII разредa: 880.000,00 динара. 

9. Критеријум за оцењивање понуде: Најнижа понуђена цена. 
 

Образложење 
 

 На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Основне школе „Војислав 
Вока Савић“ из Лазаревца,  донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности, заводни бр. 495 од 16.10.2018. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и 
наставе у природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге 
организације путовања, ЈН бр. 1.2.4/18. 
 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
29.10.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.  
 
 

Због измене конкурсне документације бр. 519  од 05.11.2018. године, Обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда објављено је 05.11.2018. године на Порталу јавних 
набавки и сајту наручиоца.  
 
 

До истека рока за подношење понуда, 09.11.2018. године до 13.30 часова, на адресу 
наручиоца приспело је 7 (седам) понуда следећих понуђача: 

 

Ред. 
бр. 

 
Број и датум понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 
1252/2018 

 од 05.11.2018. год. 
D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., 
Синђелићева 24, 14000 Ваљево 

06.11.2018. год. 09.40 

2. 
98/18 

 од 02.11.2018. год. 

Т.А. SPORT TRIM TRAVEL, 
Булевар Михаила Пупина 10е, 
локал 49,11000 Београд 

06.11.2018. год. 09.40 

3. 
024 

 од 02.11.2018. год. 
RECREATIVA DOO, Владе 
Даниловића 1, 14000 Ваљево 

06.11.2018. год. 13.30 

4. 
2371/2018 

 од 05.11.2018. год. 

COSMOPOLIS DOO, 
Ђурђевданска 1/10, 34300 
Аранђеловац 

09.11.2018. год. 10.30 

5. 15/18 од 08.11.2018. год. 
ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, 
Димитрија Туцовића 2, 11550 
Лазаревац 

09.11.2018. год. 12.55 

6. 11428 од 06.11.2018. год. 
СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Владике 
Николаја Велимировић 12, 
11550 Лазаревац 

09.11.2018. год. 13.05 

7. 
196/1-10 од 05.11.2018. 

год. 

„NATIONAL TRAVEL“ D.O.O., 
Војводе Мишића 14, 14000 
Ваљево 

09.11.2018. год. 13.20 

 
Неблаговремених понуда није било. 

 
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 

набавке, одређена Решењем бр. 496 од 16.10.2018. године, сачинила је Записник о отварању 



 

понуда бр. 534 од 09.11.2018. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила извештај о истом.  

                                                                                                                   
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 544 од 19.11.2018. године, комисија за 

спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала: 
 
9. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене: 
 
 
D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Ваљево 
 

Понуђач је за партије број 5, 8, 9 и 10 понудио цену која је већа од процењене 
вредности јавне набавке. 

 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је 

прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када 

прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
 

На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 5, 8, 9 и 10 одбија 
као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. 
 
  Изменом конкурсне документације је у делу: ПЛАН И ПРОГРАМ ДВОДНЕВНЕ 
ЕКСКУРЗИЈЕ VII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“ ШКОЛСКЕ 
2018/2019. године, за партију број 9, тражена је посета ергеле у Келебији. 
 
 Понуђач је у понуди број 1252/2018 од 05.11.2018. год. понудио посету ергеле 
Зобнатица. Имајући у виду да понуђено није у складу са траженим у конкурсној 
докуменетацији, понуда је неприхватљива. 
 
 На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за партију број 9 одбија 
као неприхватљива. 

  
Конкурсном документацијом је у делу:  ПЛАН И ПРОГРАМ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2018/2019. године, 
за партију број 10, тражено да датум извршења екскурзије буде април 2019. године. 

 
Понуђач је у понуди број 1252/2018 од 05.11.2018. године за датум извршења 

тродневне екскурзије за ученике VIII разреда понудио 31. март-02. април 2019. године. 
Имајући у виду да понуђено није у складу са траженим у конкурсној докуменетацији, понуда 
је неприхватљива. 
 
 На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за партију број 10 одбија 
као неприхватљива. 
 
Т.А. SPORT TRIM TRAVEL, Булевар Михаила Пупина 10е, локал 49,11000 Београд 
 
 



 

Понуђач је за партије број 1 и 2 понудио цену која је већа од процењене вредности 
јавне набавке. 

 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је 

прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када 

прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
 
 
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 1 и 2 одбија као 

неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. 
 
RECREATIVA DOO, Владе Даниловића 1, 14000 Ваљево 

 
Понуђач је за партије број 1, 2, 5, 8, 9 и 10 понудио цену која је већа од процењене 

вредности јавне набавке. 
 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је 

прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када 

прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
 
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 1, 2, 5, 8, 9 и 10 

одбија као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. 
 
На основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) наручилац може да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

 
Наручилац је дана 16.11.2018. године упутио понуђачу Захтев за додатним 

појашњењем број 543 од 16.11.2018. године, за партију бр. 10 - Тродневна екскурзија за 
ученике VIII разредa, у ком је захтевао да се понуђач изјасни о следећем: 
 

 Да ли је  за партију број 10 - Тродневна екскурзија за ученике VIII разредa  у 
цену урачунат ручак у Неготину? 

 
Понуђач је дана 19.11.2018. године достави допис у ком је навео следеће: 

 
„Поштовани, 
нашом понудом за екскурзију осмог разреда, нисмо предвидели ручак у Неготину, јер 
је у конкурсној документацији стајало један полупансион у хотелу у Кладову и један 
пун пансион у хотелу у Нишу.“ 



 

 У конкурсној документацији у ПОГЛАВЉУ III, у делу ПАРТИЈА БРОЈ 10, ПЛАН И 
ПРОГРАМ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА 
САВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ, наведено је следеће:  
 
„У цену урачунати: 
 

 трошкове смештаја и исхране; 

 трошкове превоза; 

 трошкове водича; 

 трошкове локалних водича; 

 ручак у ресторану у Неготину (супа, главно јело, салата, хлеб, дезерт); 

 улазнице за културно-историјске комплексе; 

 улазнице за дискотеку; 

 трошкове лекара; 

 гратис за вођу пута; 

 гратис за 5 наставникa; 

 гратис за 1 ученика на одељење (5 одељења); 

 гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују 
оба) – 2 пара близанаца; 

 трошкови здравственог осигурања; 

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања.“ 
  

Из горе наведеног произилази да понуђач у понуди број 024 од 02.11.2018. године, за 
партију број 10 није предвидео ручак у Неготину како је захтевано конкурсном 
докуметацијом,  што понуду чини неприхватљивом. 

 
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за партију број 10 одбија 

као неприхватљива. 
 
Конкурсном документацијом је у делу:  ПЛАН И ПРОГРАМ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2018/2019. године, 
за партију број 10, тражено да датум извршења екскурзије буде април 2019. године. 

 
Понуђач је у понуди број 024 од 02.11.2018. године за датум извршења тродневне 

екскурзије за ученике VIII разреда понудио 31. март-02. април 2019. године. Имајући у виду 
да понуђено није у складу са траженим у конкурсној докуменетацији, понуда је 
неприхватљива. 
 
 На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за партију број 10 одбија 
као неприхватљива. 
 
COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац 

 
Понуђач је за партије број 1, 2, 5, 8, 9 и 10 понудио цену која је већа од процењене 

вредности јавне набавке. 
 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је 

прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 



 

 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када 

прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
 

На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 1, 2, 5, 8, 9 и 10 
одбија као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. 

 
Конкурсном документацијом је у делу:  ПЛАН И ПРОГРАМ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2018/2019. године, 
за партију број 10, тражено да датум извршења екскурзије буде април 2019. године. 

 
Понуђач је у понуди број 2371/2018 од 05.11.2018. године за датум извршења 

тродневне екскурзије за ученике VIII разреда понудио 31. март-02. април 2019. године. 
Имајући у виду да понуђено није у складу са траженим у конкурсној докуменетацији, понуда 
је неприхватљива. 
 
 На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за партију број 10 одбија 
као неприхватљива. 
 

 
ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Димитрија Туцовића 2, 11550 Лазаревац 

 
Понуђач је за партије број 1 и 2 понудио цену која је већа од процењене вредности 

јавне набавке. 
 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је 

прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када 

прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
 

На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 1 и 2 одбија као 
неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. 

 
 

СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Владике Николаја Велимировић 12, 11550 Лазаревац 
 
Понуђач је за партије број 5, 8, 9, и 10 понудио цену која је већа од процењене 

вредности јавне набавке. 
 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је 

прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када 

прелази износ процењене вредности јавне набавке.  



 

 
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 5, 8, 9, и 10 одбија 

као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. 
 
Конкурсном документацијом је у делу:  ПЛАН И ПРОГРАМ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2018/2019. године, 
за партију број 10, тражено да датум извршења екскурзије буде април 2019. године. 

 
Понуђач је у понуди број 11428 од 06.11.2018. године за датум извршења тродневне 

екскурзије за ученике VIII разреда понудио 31. март-02. април 2019. године. Имајући у виду 
да понуђено није у складу са траженим у конкурсној докуменетацији, понуда је 
неприхватљива. 
 
 На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за партију број 10 одбија 
као неприхватљива. 

 
 

„NATIONAL TRAVEL“ D.O.O., Војводе Мишића 14, 14000 Ваљево 
 
Понуђач је за партије број 1, 2, 5, 8, 9 и 10 понудио цену која је већа од процењене 

вредности јавне набавке. 
 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је 

прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када 

прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
 

На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 1, 2, 5, 8, 9 и 10 
одбија као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. 

 
Понуђач није доставио Oбразац број VII – Moдел уговора. 
 
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за одбија као 

неприхватњива. 
 
Конкурсном документацијом као додатни услов, у погледу кадровскога капацитета, 

тражено је да понуђач да понуђач на дан подношења понуда има минимум 4 (четири) радно 
ангажована лица у радном односу или ван радног односа од чега минимум 2 (два) водича са 
лиценцом туристичког водича. Као доказ тражено је уверење (лиценца) о положеном 
стручном испиту за туристичког водича издата од стране надлежног министарства Републике 
Србије – фотокопија. 

 
Понуђач је доставио легитимације једног туристичког водича и једног туристичког 

пратиоца што није у складу са траженим у конкурсној документацији, стога је понуда 
неприхватљива. 

 
На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона, понуда се одбија као 

неприхватњива. 
 



 

Конкурсном документацијом је у делу:  ПЛАН И ПРОГРАМ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2018/2019. године, 
за партију број 10, тражено да датум извршења екскурзије буде април 2019. године. 

 
Понуђач је у понуди број 196/1-10 од 05.11.2018. године за датум извршења 

тродневне екскурзије за ученике VIII разреда понудио 31. март-02. април 2019. године. 
Имајући у виду да понуђено није у складу са траженим у конкурсној докуменетацији, понуда 
је неприхватљива. 
 
 На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за партију број 10 одбија 
као неприхватљива. 
 

Понуђенe ценe понуђача чијe су понуде одбијене:  
 

Ред. 
бр. 

Назив или 
шифра 

понуђача 

Јединична цена по 
партијама по ученику 

без ПДВ-а (дин) 

Јединична цена по 
партијама по ученику са 

ПДВ-ом (дин.) 

 
Укупна цена без 

ПДВ-а (дин.) 

1.  
D.T.U.T. 
BALKANIK 
D.O.O., Ваљево 

 
 
 
 
Партија број 5: 1.939,10 
Партија број 8: 5.778,07 
Партија број 9: 6.489,25 
Партија број 10:12.286,47 

 
 
 
 
Партија број 5: 1.965,00 
Партија број 8: 5.845,00 
Партија број 9: 6.565,00 
Партија број 10: 12.400,00 

Партија број 5: 
193.910,00 
Партија број 8: 
577.807,00 
Партија број 9: 
746.263,75 
Партија број 10: 
1.351.511,70 

2.  
Т.А. SPORT 
TRIM TRAVEL, 
Београд 

Партија број 1: 18.500,00 
Партија број 2: 18.500,00 

Понуђач није у систему 
ПДВ-а. 

Партија број 1: 
1.850.000,00 
Партија број 2: 
1.850.000,00 

3.  
RECREATIVA 
DOO, Ваљево 

Партија број 1: 15.650,00 
Партија број 2: 15.650,00 
Партија број 5: 2.010,00 
Партија број 8: 5.080,00 
Партија број 9: 5.950,00 
Партија број 10: 9.620,00 

Понуђач није у систему 
ПДВ-а. 

Партија број 1: 
1.565.000,00 
Партија број 2: 
1.565.000,00 
Партија број 5: 
201.000,00 
Партија број 8: 
508.000,00 
Партија број 9: 
684.250,00 
Партија број 10: 
1.058.200,00 

4.  
COSMOPOLIS 
DOO, 
Аранђеловац 

Партија број 1: 16.283,33 
Партија број 2: 16.283,33 
Партија број 5: 2.031,67 
Партија број 8: 5.183,33 
Партија број 9: 6.423,33 
Партија број 10:11.825,00 

Партија број 1: 16.450,00 
Партија број 2: 16.450,00 
Партија број 5: 2.065,00 
Партија број 8: 5.250,00 
Партија број 9: 6.490,00 
Партија број 10: 11.925,00 

Партија број 1: 
1.628.333,00 
Партија број 2: 
1.628.333,00 
Партија број 5: 
203.167,00 
Партија број 8: 
518.333,00 
Партија број 9: 
738.682,00 
Партија број 10: 
1.300.750,00 

5.  ГАЛИЛЕО  Партија број 1: 15.594,00 Партија број 1: 16.480,00 Партија број 1: 



 

 


