
  
Република Србија 
ОШ“Петар Лековић“ 
Број:415/6 
12.01.2017.године 
Пожега, ул.Петра Лековића бр: 1 
e/mail osplekovic@gmail.com 

На основу члана 108.и 109. Закона о јавним набавкама, директор ОШ“Петар Лековић“  
Пожега доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  УСЛУГA  

 извођење екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи од 1. 
до 4. разреда за школску 2016/2017 
РЕДНИ БРОЈ 5/16  
1.За партију бр.1  и 9.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу TA“ Матовић“Чачак  , сопствени 
деловодни број 649/16  од 22.12.2016.г.,  заведен код Наручиоца под бројем 458 од 28.12.2016. 
године. 
2.За партију бр.2 ,3, 4, 10, 11, 12  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ДТУТ „Балканик“д.о.о  Ваљево  
сопствени деловодни број 589/2016 од 26.12.2016.г ,  заведена код Наручиоца под бројем 455 од 
27.12.2016 године. 
3. За партију 5, 6, 7, 8 нема понуда 

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац је дана 25.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 5/16. 
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу УЈН и и нтернет страници наручиоца , дана 
28.11.2016.године. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника о отварању понуда број: 
415/4 од 28.12.2016. године, комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда бр. 
415/5 од 09.01.2017.  
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
1.Предмет ЈН су услуге  

ОРН  63516000 
          55000000 
 Процењена вредност јавне набавке је 14.165.000,00 дин.без ПДВ-а 

- Процењена  вредност за партију 1. је 236.000,00 дин.  без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 2. је  278.000,00 дин. без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 3. је 312..000,00 дин .без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 4. је 196.000,00 дин. без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 5. је 1.770.000,00 дин. без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 6. је 2.085.000,00 дин  без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 7. је  2.340.000,00 дин .без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 8. је 1.470.000,00 дин. без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 9. је 1.256.000,00 дин .без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 10. је 1.112.000,00 дин .без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 11. је 1.160.000,00 дин. без ПДВ-а 
- Процењена  вредност за партију 12. је 1.950.000,00 дин. без ПДВ-а 

Врста поступка: отворени поступак  
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Датум покретања поступка 28.11.2016 г ( датум објављивања позива и конкурсне документације на  
порталу УЈН и интернет страници наручиоца) 
Закључење уговора планирано за 25.1.2017.Извршење уговора јун 2017.год. 
Подаци из плана набавки који се односе н апредметну јавну набавку у Плану набавки за 2016.год. 
под редним бројем 1.2.1   
Предмет јавне набавке обликован је у 12  партија  и то: 

У поступку јавне набавке учествовало је укупно  2 понуђача  и то:  
1.   ДТУТ „Балканик“д.о.о. Ваљево       
2.   ТА „Матовић“ Чачак                 
за партију 1  Једнодневна екскурзија  ученика првог разреда учествовало је два понуђача: :  
ДТУТ„Балканик“д.о.о. Ваљево       
 ТА „Матовић“ Чачак                             
за партију 2 Једнодневна екскурзија ученика другог разреда учествовало је два понуђача:       
ДТУТ „Балканик“д.о.о. Ваљево       
ТА „Матовић“ Чачак                             
за партију 3 Једнодневна екскурзије ученика трећег разреда учествовало је два понуђача:       
ДТУТ „Балканик“д.о.о. Ваљево       
ТА „Матовић“ Чачак                             
за партију 4 Једнодневна екскурзије ученика четвртог разреда учествовало је два понуђача: 
ДТУТ „Балканик“д.о.о. Ваљево       
ТА „Матовић“ Чачак                             

за партију  5, 6 ,7, 8  нема понуда 

за партију 9 Екскурзија ученика петог разреда учествовало је два понуђача: 
ДТУТ „Балканик“д.о.о. Ваљево       
ТА „Матовић“ Чачак                             
за партију 10 Екскурзија ученика шестог разреда учествовало је два понуђача: 
ДТУТ „Балканик“д.о.о. Ваљево       
ТА „Матовић“ Чачак                             
за партију 11 Екскурзија ученика седмог разреда учествовало је два понуђача 
ДТУТ „Балканик“д.о.о. Ваљево       
ТА „Матовић“ Чачак                             
за партију 12 Екскурзија  ученика осмог разреда учествовало је два понуђача 

Једнодневна екскурзија  ученика првог разреда

Једнодневна екскурзија ученика другог разреда

Једнодневна екскурзије ученика трећег разреда

Једнодневна екскурзије ученика четвртог разреда

 Настава у природи ученика првог разреда

Настава у природи  ученика другог разреда 

Настава у природи  ученика трећег разреда

Настава у природи  ученика четвртог  разред

Екскурзија ученика петог разреда

Екскурзија ученика шестог разреда

Екскурзија ученика седмог разреда

 Екскурзија  ученика осмог разреда
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ДТУТ „Балканик“д.о.о. Ваљево       
ТА „Матовић“ Чачак                             
Неблаговремених понуда  немa 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда : 
НЕМА 
 Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена.  
 Ранг листа  понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена  цена 
Партија 1.  

 Партија 2.  

Партија 3.  

Р. 
бр. 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Понуђена цена  

1.   ТА„Матовић“ Чачак  941,00 дин.по ученику без ПДВ-а 
1.130 дин.са ПДВ -ом 
Укупна цена  без ПДВ-а 
111.038,00 дин. 
133.340,00 дин.са ПДВ-ом  

2.  „Балканик“д.о.о.Ваљево 
 

945,81  дин.по ученику  бе ПДВ-а 
1.135,00 дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена  без ПДВ-а 
111.605,58 дин. 
133.930,00 дин. са ПДВ-ом  

Р. 
бр. 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Понуђена цена 

1.   „Балканик“д.о.о.Ваљево  895,80 дин.по ученику без ПДВ-а 
1.075,00 дин. са ПДВ-ом 
Укупна цена  без ПДВ-а 
124.516,20 дин. 
149.425,00 дин.са ПДВ-ом   

2.  ТА„Матовић“ Чачак 1.008,00 дин.по ученику без ПДВ-а 
1.210,00 дин. са ПДВ-ом  
Укупна цена  без ПДВ-а 
140.112,00 дин. 
168.190,00 дин.са ПДВ-ом  

Р. 
бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 

Понуђена цена 

1.   „Балканик“д.о.о.Ваљево  1.120,80 дин.по ученику без ПДВ-а 
1.345,00 дин. са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а  
174.844,80 дин.  
209.820 дин. са ПДВ-ом 
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Партија 4. 

Партија 5,6,7,8. НЕМА ПОНУДА 

Партија 9. 

Партија 10. 

2.   ТА„Матовић“ Чачак  1.125,00 дин.по ученику без ПДВ-а 
1.350,00 дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а  
175.500,00 дин. 
210.600,00 дин.са ПДВ-ом 

Р. 
бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 

Понуђена цена 

1.   „Балканик“д.о.о.Ваљево  1.166,62 дин.по ученику без ПДВ-а 
1.400,00 дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а 114.328,76 
дин. 
137.200,00 дин. са ПДВ-ом 

2.   ТА„Матовић“ Чачак  1.383,00  дин.по ученику без ПДВ-а 
1.400,00  дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а 114.328,76 
дин.  
137.200,00 дин. са ПДВ-ом 

Р. 
бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 

Понуђена цена 

1.    
ТА„Матовић“ Чачак

 4.133,00 дин.по ученику без ПДВ-а 
4.960,00 дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а  
648.881,00 дин 
778.720,00 дин.са ПДВ-ом 

2.   „Балканик“д.о.о.Ваљево  4.162,43 дин. по ученику без ПДВ-а 
4.995,00  дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а 
653.501,51 дин.  
784.215,00 дин.са ПДВ-ом 

Р. 
бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 

Понуђена цена 
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Партија 11. 

9. Партија 12. 

Комисија ,после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда за: 
  Партију 1 

1.   „Балканик“д.о.о.Ваљево  4.891,56 дин. по ученику без ПДВ-а 
5.870,00  дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а  
679.926,84 дин 
815.930,00 дин.са ПДВ-ом 

2.   ТА„Матовић“ Чачак  5.400,00 по ученику без ПДВ-а 
6.480,00 дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а 
750.600,00 дин. 
900.720,00 дин.са ПДВ-ом 

Р. 
бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 

Понуђена цена 

1.   „Балканик“д.о.о.Ваљево  5.283,24 дин.по ученику без ПДВ-а 
6.340,00 дин. са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а  
766.069,80 дин. 
919.300,00  дин.са ПДВ-ом 

2.   ТА„Матовић“ Чачак  5.525,00 дин.по ученику без ПДВ-а  
6.630,00 дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а  
801.125,00 дин.  
961.350,00 дин.са ПДВ-ом

Р. 
бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 

Понуђена цена 

1.   „Балканик“д.о.о.Ваљево 8.137,39  дин.по ученику без ПДВ-а 
9.765,00  дин.са ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а  
1.220.608,50 дин. 
9.765,00 дин. са ПДВ-ом

2.   ТА„Матовић“ Чачак 8.541,00 дин. по ученику  без  ПДВ-
а 
10.250,00 дин.  са ПДВ-ом  
Укупна цена без ПДВ-а  
1.281.150,00 дин. 
1.537.500,00  дин.са ПДВ-ом 

N  5



ТА„Матовић“ Чачак,  деловодни број понуде понуђача 649 од 22.12.2016. Укупна  цена  
без ПДВ-а  је 111.038.00 дин.  
 Партију 2 
„Балканик“д.о.о.Ваљево,   деловодни број понуде понуђача 589 /2016 од 
26.12.2016..Укупна  цена  без ПДВ-а  је 124.516,20 дин 
Партију  3 
„Балканик“д.о.о.Ваљево,  деловодни број понуде понуђача 589 /2016 од 26.12.2016 
Укупна  цена  без ПДВ-а  је  174.844,80 дин. 
Партију  4 
„Балканик“д.о.о.Ваљево,деловодни број  понуде понуђача  589/2016  од 26 .12.2016. 
Укупна  цена  без ПДВ-а  је  114.328,76 д.ин. 
Партију  9 
ТА„Матовић“ Чачак, деловодни број понуде  понуђача  649  од 22.12.2016. Укупна  цена  
без ПДВ-а  је  648.881,00 дин.  
Партију  10 
„Балканик“д.о.о.Ваљево,деловодни  број понуде  понуђача  589/2016 од 26.12.2016. 
Укупна  цена  без ПДВ-а  је  679.926,84 дин. 
Партију  11 
„Балканик“д.о.о.Ваљево,деловодни  број понуде понуђача   589/2016  од 26.12.2016. 
Укупна  цена  без ПДВ-а  је 766.069,80 дин.  
Партију  12 
„Балканик“д.о.о.Ваљево,деловодни  број понуде понуђача  589/2016 од 26.12.2016. 
Укупна  цена  без ПДВ-а  је 1.220.608,50 дин.  

Изабрани понуђач не извршава  набавку уз помоћ подизвођача 
 Комисија предлаже наручиоцу  њихов избор за доделу уговора. 

Одговорно лице наручиоца  је прихватило  предлоге комисије за јавну набаву о додели уговора 
најповољнијим понуђачима, те је на основу законскoг овлашћења донело одлуку о додели уговора 
као у диспозитиву. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 
року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу управе за  јавне набавке..Захтев се подноси 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки , а предаје наручиоцу. 
                                                                                                  Директор школе 
                                                                                                  Мишо Марковић 
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