
 

ОСНОВНА ШКОЛА 

 „ДУШКО РАДОВИЋ“ 

Булевар Зорана Ђинђића 112 

 11070 Београд  

Број: 770 

Датум: 18.09.2017. 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 отвореног поступка 
јавне набавке број 617 од 14.07.2017. године и Извештаја комисије за спровођење јавне 
набавке о стручној оцени понуда број 764 од 15.09.2017. године, директор Основне школе 
„Душко Радовић“ из Београда, 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 „Душко Радовић“ из Београда 

 

ЈН бр. 1.2.2/17 

 

 
I – Додељује се уговор: 
 
 
Партија број 1 

 понуђач: PRO TIMIS D.O.O, Булевар уметности 27/I, 11070 Београд, број 
понуде 32/17 од 01.09.2017. године. 

Партија број 2 

 групи понуђача: BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд 
(овлашћен члан групе понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља 
Александра 112, Београд (члан групе понуђача), број понуде 7 од 26.07.2017. 
године. 

Партија број 3 

 групи понуђача: BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд 
(овлашћен члан групе понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља 
Александра 112, Београд (члан групе понуђача), број понуде 7 од 26.07.2017. 
године. 

 

Партија број 4 



 

 групи понуђача: BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд 
(овлашћен члан групе понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља 
Александра 112, Београд (члан групе понуђача), број понуде 7 од 26.07.2017. 
године. 

Партија број 5 

 групи понуђача: BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд 
(овлашћен члан групе понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља 
Александра 112, Београд (члан групе понуђача), број понуде 7 од 26.07.2017. 
године. 

Партија број 6 

 понуђачу: ADMIRAL TOURS, Теразије 35, 11000 Београд, број понуде 166/17 од 
25.08.2017. године. 

Партија број 7 

 групи понуђача: BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд 
(овлашћен члан групе понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља 
Александра 112, Београд (члан групе понуђача), број понуде 7 од 26.07.2017. 
године. 

 

Образложење: 
 

 

 На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Основне школе „Душко 
Радовић“ из Београда, донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, 
заводни број 617 од 14.07.2017. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у 
природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације 
путовања, ЈН бр. 1.2.2/17.  
 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
04.08.2017. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. Позив за подношење 
понуда послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база 
прописа. 
 

До истека рока за подношење понуда, 04.09.2017. године до 17:30 часова, на адресу 
наручиоца приспело је 9 (девет) понуда следећих понуђача: 
 
 

Редни 
број 

 
Број и датум 

понуде  

 
Назив или шифра 

 понуђача 
  

 
Датум пријема         

 

 
Час 

пријема 

1. 
166/17 

 од 25.08.2017. год. 
ADMIRAL TOURS, Теразије 35, 
11000 Београд  

01.09.2017. год. 14.13 

2. 
78/2017 

 од 01.09.2017. год. 

„LUKSIM“ PREDUZEĆE ZA 
PROIZVODNJU, TRGOVINU I 
USLUGE d.o.o., Војводе Степе 
353, 11010 Београд 

01.09.2017. год. 14.13 



 

3. 
1186/2017  

од 31.08.2017. год. 

LUI TRAVEL DOO, Стевана 
Филиповића 115 А, 11000 
Београд 

04.09.2017. год. 16.00 

4. 
44  

од 04.09.2017. год. 
„MIVEX“ d.o.o., Драгице Кончар 
21, 11000 Београд 

04.09.2017. год. 16.20 

5. 
2017/09-01 

 од 04.09.2017. год. 

Superlino travel d.o.o., Пауноа 
24, ТЦ Бањица. Лок. 206, 11000 
Београд 

04.09.2017. год. 16.40 

6. 
301-2 

 од 28.08.2017. год. 
„KONDOR-TIS“, Гимназијска 1, 
15300 Лозница 

04.09.2017. год. 16.45 

7. 
10 

 од 17.08.2017. год. 

BEOSONIC D.O.O., Црвених 
храстова 2, 11000 Београд 
(овлашћен члан групе 
понуђача) и SONIC – TOURS 
D.O.O., Булевар краља 
Александра 112, Београд (члан 
групе понуђача)  
 
Споразум о заједничком 
наступању. 

04.09.2017. год. 16.55 

8. 
983 

 од 01.09.2017. год. 
OKTOPOD DOO, Бојанска 7, 
11000 Београд 

04.09.2017. год. 17.10 

9. 
32/17 

 од 01.09.2017. год. 
PRO TIMIS D.O.O., Булевар 
уметности 27/I, 11070 Београд 

04.09.2017. год. 17.25 

 

 
Неблаговремених понуда није било. 
 

- Напомена: Понуда понуђача ADMIRAL TOURS из Београда је достављена Post 
Express-om дана 01.09.2017. године у 14.13 часова. Лице задужено за пријем поште 
грешком је исекло по ширини картонску коверту, а потом и белу коверту у којој је 
понуда. Понуда није извађена из коверте, те садржај понуде није утврђен. О свему је 
сачињена службена белешка бр. 681 од 01.09.2017. године. 
 

 
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 

набавке, одређена Решењем број 618 од 14.07.2017. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда број 699 од 04.09.2017. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом.  

                                                                                                                   
У Извештају о стручној оцени понуда број 764 од 15.09.2017. 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 „Душко Радовић“, Булевар Зорана Ђинђића 
112, 11070 Београд. 
 
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2/17. 
 
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: Отворени поступак.  
 
7.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: конто – 423911. 
 
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 18.000.000,00 дин.: 
 

 Партија број 1: Настава у природи за ученике I и IV разредa: 5.639.000,00 дин.; 

 Партија број 2: Настава у природи за ученике II разреда: 3.939.000,00 дин.; 

 Партија број 3: Настава у природи за ученике III разредa: 3.389.000,00 дин.; 

 Партија број 4: Екскурзија за ученике V разреда (четири одељења): 779.000,00 дин.; 

 Партија број 5: Екскурзија за ученике VI разреда (четири одељења): 782.000,00 дин.; 

 Партија број 6: Екскурзија за ученике VII разреда (четири одељења): 1.552.000,00 

дин.; 

 Партија број 7: Екскурзија за ученике VIII разреда (четири одељења): 1.920.000,00 

дин. 

 
9.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене: 
 
 
 LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115 А, 11000 Београд, број понуде 1186/2017 

од 31.08.2017.  год. 
 
 
 Конкурсном документациојом је тражено, у погледу пословног капацитета, да је 
понуђач у последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки имао искуства у реализацији ђачких екскурзија и то минимум 20 (двадесет) 
реализованих екскурзија у земљи (партијa број 4, 5, 6 и 7) и минимум 20 (двадесет) 
реализованих настава у природи/дечијих кампова/ спортских активности деце школског 
узраста (партије број 1, 2 и 3). Као доказ, тражена је Референтна листа изведених 
екскурзија/настава у природи/дечијих кампова ученика – Образац XII. 
 
 Понуђач је у понуди број 1186/2017 од 31.08.2017. год. доставио потписану и оверену 
Референтну листу изведених екскурзија/настава у природи/дечијих кампова ученика – Образац 
XII. Анализом је утврђено да је понуђач у Референтној листи навео 18 настава у природи. 
 
 Имајући у виду наведено, понуђач није исунио додатни услов у погледу пословног 
капацитета за партију број 3. 
 
   

На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона понуда за партију број 3 се одбија 
као неприхватљива. 
 
 
 
 Superlino travel d.o.o., Пауноа 24, ТЦ Бањица. Лок. 206, 11000 Београд, број понуде 

2017/09-01 од 04.09.2017. год. 
 
 
             У конкурсној документацији је, у делу: ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ II 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ, за партију 



 

број 2 тражено, између осталог,  да смештај буде на Дивчибарама у хотелу са минимум 2 
звездице. 
 
              Понуђач је у понуди број 2017/09-01 од 04.09.2017. године понудио хотел „Маљен“. На 
предрезервацији, коју је понуђач доставио у понуди број 2017/09-01 од 04.09.2017. године, стоји: 
„Хотел Маљен је до сада био категорисан са три звездеице, у процесу је обнова 
категоризације“.   
 
                Из свега наведеног произилази да је понуда за партију број 2 неприхватљива. 
 
 
               На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију број 2 се одбија 
као неприхватљива. 
 
 
 
 „KONDOR-TIS“, Гимназијска 1, 15300 Лозница, број понуде 301-2 од 28.08.2017. год. 
 
 
             У конкурсној документацији је, у делу: ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ II 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ, за партију 
број 2 тражено је, између осталог,  да смештај буде на Дивчибарама у хотелу са минимум 2 
звездице. 
 
              Понуђач је у понуди број 301-2 од 28.08.2017. године понудио смештај у „Хеби“. 
Провером је утврђено да смештај не одговара условима који су тражени конкурсном 
документацијом.   
 
                Из свега наведеног произилази да је понуда за партију број 2 неприхватљива. 
 
 
             У конкурсној документацији је, у делу: ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ VII РАЗРЕДА 
(четири одељења) ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ, за 
партију број 6 тражено, између осталог,  да смештај буде у Врњачкој Бањи у хотелу са минимум 
три звездице. 
 
              Понуђач је у понуди број 301-2 од 28.08.2017. године понудио хотел „Цептер“. 
Провереом је утврђено да је хотел „Цептер“ у процесу категоризације.  
 
 Из свега наведеног произилази да је понуда за партију број 6 неприхватљива. 
 
 
               На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партије број 2 и 6 се 
одбија као неприхватљива. 
 
 
 
 
 OKTOPOD DOO, Бојанска 7, 11000 Београд, број понуде 983 од 01.09.2017. год. 
 
 
             У конкурсној документацији је, у делу: ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА VIII 
РАЗРЕДА (четири одељења) ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2017/2018. 



 

ГОДИНЕ, за партију број 7 тражено је, између осталог, да смештај буде у хотелу са минимум 
две звездице на Златибору. 
 
              Понуђач је у понуди број 983 од 01.09.2017. године понудио вилу „Домаћи кутак“. 
Провером је утврђено да смештај не одговара условима који су тражени конкурсном 
документацијом.   
 
                Из свега наведеног произилази да је понуда за партију број 7 неприхватљива. 
 
 
               На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партије број 7 се одбија 
као неприхватљива. 
 
 
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:  
 
 

Редни 
број 

Назив или шифра 
понуђача 

Јединична цена по ученику 
без ПДВ-а (дин.) 

Јединична цена по 
ученику 

са ПДВ-ом (дин.) 

1.  
LUI TRAVEL DOO из 
Београда 

Партија број 3: 24.348,33 Партија број 3: 24.580,00 

2.  
Superlino travel d.o.o., 
Београд 

Партија број 2: 27.209,00 Партија број 2: 27.409,00 

3.  
KONDOR-TIS“, 
Лозница 

Партија број 2: 23.390,00 
Партија број 6:   7.870,00 

Партија број 2: 23.690,00 
Партија број 6:   7.950,00 

4.  
OKTOPOD DOO, 
Београд 

Партија број 7: 11.639,00 Партија број 7:  11.889,00 

 
 
10.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена. 
 
 
11.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), 
после отварања понуда: 
 
 
Партија број 1 
 
 
1) PRO TIMIS D.O.O, Београд, понуђена цена………..................................... 22.617,76 дин. 
 
Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина маја - прва седмица јуна 2018. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
2) BEOSONIC D.O.O., Београд, понуђена цена………..................................... 23.923,10 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина маја - прва седмица јуна 2018. год. 



 

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
3) Superlino travel d.o.o., Београд, понуђена цена………................................. 27.150,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина маја или прва недеља јуна 2018. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
Партија број 2 
 
 
1) BEOSONIC D.O.O., Београд, понуђена цена………..................................... 23.389,76 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина маја - прва седмица јуна 2018. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
Партија број 3 
 
 
1) BEOSONIC D.O.O., Београд, понуђена цена………......................................... 22.152,10 дин. 
 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: 16/23.05.2018. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
2) PRO TIMIS D.O.O., Београд, понуђена цена……….......................................... 23.439,56 дин. 
 
Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана. 
Датум извршења: 16.05. – 23.05.2018. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
3) „KONDOR-TIS“, Лозница, понуђена цена………............................................. 23.725,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана. 
Датум извршења: 16.05. – 23.05.2018. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 



 

 
 
4) OKTOPOD DOO, Београд, понуђена цена………............................................. 23.748,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: 16/ 23.05.2018. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
5) Superlino travel d.o.o., Београд, понуђена цена………................................. 27.244,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана. 
Датум извршења: 16.05. – 23.05.2018. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
 
Партија број 4 
 
 
1) BEOSONIC D.O.O., Београд, понуђена цена……….......................................... 2.693,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра - прва половина октобра 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
 
2) ADMIRAL TOURS, Београд, понуђена цена………......….................................. 2.766,67 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Септембар / октобар 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
3) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена………......….................................. 2.769,84 дин. 
 
Рок важења понуде: 240 (двестачетрдесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
4) PRO TIMIS D.O.O., Београд, понуђена цена……….......................................... 2.846,00 дин. 
 



 

Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
5) „MIVEX“ d.o.o., Београд, понуђена цена………......…...................................... 2.878,33 дин. 
 
Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана. 
Датум извршења: 1 дан у октобру 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
6) OKTOPOD DOO, Београд, понуђена цена………............................................. 2.915,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
7) „LUKSIM“ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE d.o.o., Београд, 
понуђена цена………......…........................................................................................ 2.925,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
8) „KONDOR-TIS“, Лозница, понуђена цена………............................................. 3.130,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 

 
Партија број 5 
 
 
 
1) BEOSONIC D.O.O., Београд, понуђена цена………......................................... 2.693,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра - прва половина октобра 2017. год. 



 

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
2) ADMIRAL TOURS, Београд, понуђена цена………......….................................. 2.770,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Септембар / октобар 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
3) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена………......….................................. 2.859,09 дин. 
 
Рок важења понуде: 240 (двестачетрдесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
4) „MIVEX“ d.o.o., Београд, понуђена цена………......…...................................... 2.878,33 дин. 
 
Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана. 
Датум извршења: 1 дан у октобру 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
5) OKTOPOD DOO, Београд, понуђена цена………............................................. 2.906,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
6) „LUKSIM“ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE d.o.o., Београд, 
понуђена цена………......…........................................................................................ 2.985,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
7) „KONDOR-TIS“, Лозница, понуђена цена………............................................. 3.050,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана. 



 

Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
. 
8) PRO TIMIS D.O.O., Београд, понуђена цена………............................................ 3.107,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра/прва половина октобра 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
Партија број 6 
 
 
1) ADMIRAL TOURS, Београд, понуђена цена………......….................................. 7.551,67 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: 11/12. октобар 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
 
2) „MIVEX“ d.o.o., Београд, понуђена цена………......…...................................... 7.825,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана. 
Датум извршења: 11.10. – 12.10. 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
3) PRO TIMIS D.O.O., Београд, понуђена цена………............................................ 7.891,40 дин. 
 
Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана. 
Датум извршења: 11.10. – 12.10. 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
4) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена………......….................................. 7.914,69 дин 
 
Рок важења понуде: 240 (двестачетрдесет) дана. 
Датум извршења: 11.10. – 12.10. 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 



 

 
5) BEOSONIC D.O.O., Београд, понуђена цена……….......................................... 7.928,66 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: Друга половина септембра - прва половина октобра 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 

 
6) „LUKSIM“ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE d.o.o., Београд, 
понуђена цена………......…........................................................................................ 7.995,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: 11/12. октобар 2017. год.. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 

 
 
7) OKTOPOD DOO, Београд, понуђена цена………............................................. 8.025,66 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: 11/12.10.2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 

 
 
 

Партија број 7 
 
 
1) BEOSONIC D.O.O., Београд, понуђена цена………......................................... 13.176,33 дин. 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана. 
Датум извршења: 24.09./26.09. 2017. год. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
2) „KONDOR-TIS“, Лозница, понуђена цена………............................................. 13.900,00 дин. 
 
Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана. 
Датум извршења: 24.09. – 26.09. 2017. године. 
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене. 
 
 
12.- Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о 
стручној оцени понуда број 764 од 15.09.2017. године. 
 



 

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

 
 
Партија број 1 

 
 

 PRO TIMIS D.O.O, Булевар уметности 27/I, 11070 Београд 
 
Укупна вредност уговора за набавку услуга – настава у природи за ученике I и IV 

разредa износи 22.617,76 динара без ПДВ-а и 22.887,56 динара са ПДВ-ом, рок важења 
понуде: 120 (стодвадесет) дана; датум извршења: друга половина маја - прва седмица јуна 
2018. год.; рок и начин плаћања: у месечним ратама, последња рата плаћа се по 
реализованом путовању у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 
Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 

 
 

 
Партија број 2 
 
 
 BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћен члан групе 

понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља Александра 112, Београд (члан 
групе понуђача) 

 
Укупна вредност уговора за набавку услуга – настава у природи за ученике II 

разреда износи 23.389,76 динара без ПДВ-а и 24.000,00 динара са ПДВ-ом, рок важења 
понуде: 360 (тристашездесет) дана; датум извршења: друга половина маја - прва седмица 
јуна 2018. год.;  рок и начин плаћања: у месечним ратама, последња рата плаћа се по 
реализованом путовању у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 
Изабрани понуђач извршава набавку као група понуђача. 
 
 
Партија број 3 
 
 
 BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћен члан групе 

понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља Александра 112, Београд (члан 
групе понуђача) 

 
Укупна вредност уговора за набавку услуга – настава у природи за ученике III 

разредa износи 22.152,10 динара без ПДВ-а и 22.400,00 динара са ПДВ-ом, рок важења 
понуде: 360 (тристашездесет) дана; датум извршења: 16/23.05.2018. год.;  рок и начин 
плаћања: у месечним ратама, последња рата плаћа се по реализованом путовању у року од 
45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Изабрани понуђач извршава 
набавку као група понуђача. 

 
 
Партија број 4 
 
 BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћен члан групе 

понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља Александра 112, Београд (члан 
групе понуђача) 

 



 

Укупна вредност уговора за набавку услуга – екскурзија за ученике V разреда 
(четири одељења) износи 2.693,00 динара без ПДВ-а и 2.800,00 динара са ПДВ-ом, рок 
важења понуде: 360 (тристашездесет) дана; датум извршења: друга половина септембра - 
прва половина октобра 2017. год.;  рок и начин плаћања: у месечним ратама, последња рата 
плаћа се по реализованом путовању у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
испостављања фактуре. Изабрани понуђач извршава набавку као група понуђача. 

 
 

Партија број 5 
 

 
 BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћен члан групе 

понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља Александра 112, Београд (члан 
групе понуђача) 

 
Укупна вредност уговора за набавку услуга – екскурзија за ученике VI разреда 

(четири одељења) износи 2.693,00 динара без ПДВ-а и 2.800,00 динара са ПДВ-ом, рок 
важења понуде: 360 (тристашездесет) дана; друга половина септембра - прва половина 
октобра 2017. год.;  рок и начин плаћања: у месечним ратама, последња рата плаћа се по 
реализованом путовању у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. 
Изабрани понуђач извршава набавку као група понуђача. 
 
 
Партија број 6 
 
 
 ADMIRAL TOURS, Теразије 35, 11000 Београд 

 
Укупна вредност уговора за набавку услуга – екскурзија за ученике VII разреда 

(четири одељења) износи 7.551,67 динара без ПДВ-а и 7.630,00 динара са ПДВ-ом, рок 
важења понуде: 360 (тристашездесет) дана; датум извршења: 11/12. октобар 2017. год.;  рок 
и начин плаћања: у месечним ратама, последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Изабрани понуђач извршава 
набавку самостално. 
 
Партија број 7 
 
 BEOSONIC D.O.O, Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћен члан групе 

понуђача) и SONIC – TOURS D.O.O., Булевар краља Александра 112, Београд (члан 
групе понуђача) 

 
Укупна вредност уговора за набавку услуга – екскурзија за ученике VIII разреда 

(четири одељења) износи 13.176,33 динара без ПДВ-а и 13.800,00 динара са ПДВ-ом, рок 
важења понуде: 360 (тристашездесет) дана; датум извршења: 24.09./26.09. 2017. год.;  рок и 
начин плаћања: у месечним ратама, последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Изабрани понуђач извршава 
набавку као група понуђача. 
 

 
На основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона комисија за 

спровођење поступка јавне набавке предложила је наручиоцу да донесе Одлуку о додели 
уговора наведеним понуђачима. 
 



 

 
 


