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Република Србија 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ 

Место: Мионица 

Ул. Кнеза Грбовића бр. 31 

Деловодни број : 02-1458 

Датум:  14.12.2018. год. 

 

 

 

 На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке услуга број 02-1323 од 

1.11.2018. године, Решења о образовању комисије која ће спровести поступак набавке број  02-

1324 од 1.11.2018.године, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 02-1450 од 

11.12.2018. године, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 

РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), доносим следећу 

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора   

 

 

У јавној набавци услуга број 07/2018 – набавка услуга организације и реализације екскурзије 

ученика 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика 1. до 4. разреда у школској 

2018/2019.години  Уговор о јавној набавци услуга- услуга извођења екскурзија ученика од 1. 

до 8. разреда и наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда, за партију 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

додељује се понуђачу  Д.Т.У.Т. BALKANIK-EXPORT-IMPORT д.о.о. из Ваљева, ул. 

Синђелићева број 24, ПИБ:  101492932 матични број: 07969813, понуда заведена код понуђача 

под бројем  1257/2018 од 7.12.2018. године. 

 

Образложење 

 

 На основу Одлуке о покретању јавне набавке у отвореном  поступку број 02-1323 од 

1.11.2018. године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга у отвореном 

поступку jавне набавке услуга, на основу чл. 31. и 32. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ).  

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 

1. Назив наручиоца: Основна школа „Милан Ракић“ из Мионице 

2. Адреса наручиоца: место: Мионица  ул. Кнеза Грбовића  бр. 31. 

3. Редни број јавне набавке 07. 

4. Предмет  ЈН је набавка  услуга и то: набавка услуга организације и реализације 

екскурзије ученика 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика 1. до 4. разреда у 

школској 2018/2019.години.   

5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка  у отвореном поступку обликована по партијама 

6. Подаци о ЈН из плана набавки: средства за реализацију ЈН су обезбеђена од родитељских 

средстава. 

7. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 422411. 

8. Процењена вредност ЈН  за партију број 1,2,3,4,5,6,7,8,9 је: 6.202.079,17  динара (без ПДВ-

а) и  по партијама како следи: 
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9. Критеријум избора најповољније понуде: економски најповољнија понуда. 

 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

1. У складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у отвореном 

поступку јавне набавке бр. 07/2018,  је дана 9.11.2018. године, објављен на Порталу јавних 

набавки и  Интернет адреси Наручиоца Основна школа „Милан Ракић“ у Мионици, као и на 

Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа.    

Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда био је закључно са  

10.12.2018. године до 11,00 часова. 

 

2. Приспеле понуде понуђача: 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу        

Наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 

 

            Неблаговремених  понуда није било. 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 1 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац 

02-1434 10.12.2018.г. 10,30 часова 

2. Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

02-1437 10.12.2018.г. 10,55 часова 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. 

дана 10.12.2018. године са почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана у 13,15 часова.  

РАЗРЕД/ПАРТИЈЕ Планирани 

број 

ученика 

2018/2019 

Цена по 

ученику 

2018/2019 

без пдв-а 

Процењена вредност по 

партијама без пдв-а 

Први /Партија 1 87 1.600,00     139.200,00 

Други/Партија 2 102 1.540,00     157.080,00 

Трећи/Партија 3 92 1.800,00     165.600,00 

Четврти/Партија 4 101 1.750,00    176.750,00 

Пети/Партија 5 104 1.950,00   202.800,00 

Шести/Партија 6 96 7.600,00 729.600,00 

Седми/Партија 7 136 8.500,00 1.156.000,00 

Осми/Партија 8 93 10.800,00 1.004.400,00 

Настава/Партија 9 150 16.470,99 2.470.649,17 

УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-а 

   

6.202.079,17 
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Отварању понуда су  присуствовали  овлашћени представник  понуђача СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац и овлашћени представник  понуђача Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево и истима  

је на лицу места предат записник о отварању понуда. 

Примедби представника понуђача на поступак отварања понуда није било. 

Других примедби на записник није било. 

 

3. Преглед и оцена понуда: 

 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-1450  од 11.12.2018. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

Комисија за јавну набавку је приликом разматрања понуда код понуде понуђача СП 

„ЛАСТРА“ доо Лазаревац у обрасцу VII Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни за партију 5, у обрасцу Понуде, 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 5 и у 

моделу уговора за партију 5  уочила рачунску грешку, те је  дана 11.12.2018. године, упутила 

електронским путем молбу за сагласност за исправку рачунских грешака понуђачу СП 

„ЛАСТРА“ доо Лазаревац. Дана 11.12.2018. године понуђач  СП „ЛАСТРА“ доо Лазаревац је 

мејлом одговорио да је сагласан да наручилац у предметној набавци за партију 5 изврши 

исправку рачунске грешке.  

 

        Прихватљиве понуде за Партију број 1: 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац 

1.550,24 27.969.201,67 147 

Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

1.341,58 146.380.323,08 407 

 

Прихватљиве понуде за Партију број 2: 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац 

1.535,24 27.969.201,67 147 

Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

1.241,58 146.380.323,08 407 

 

Прихватљива понуда  за партију број 3: 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

1.499,90 146.380.323,08 407 
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Неприхватљива понуда за партију 3: Понуђена цена без пдв-а по ученику прелази износ 

процењене вредности јавне набавке за дату партију, те Наручилац ову понуду одбија као 

неприхватљиву  сагласно одредби члана 3. став 1 тач. 33. Закона о јавним набавкама 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац 

1.801,81 27.969.201,67 147 

 

Прихватљиве понуде  за партију број 4: 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац 

1.709,74 27.969.201,67 147 

Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

1.441,57 146.380.323,08 407 

 

Прихватљива понуда за партију број 5: 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

1.549,91 146.380.323,08 407 

 

Неприхватљива понуда за Партију 5: Понуђена цена без пдв-а по ученику прелази износ 

процењене вредности јавне набавке за дату партију, те Наручилац ову понуду одбија као 

неприхватљиву сагласно одредби члана 3. став 1 тач. 33. Закона о јавним набавкама 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац 

2.051,69 27.969.201,67 147 

 

 

Прихватљива понуда за Партију број 6: 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

6.299,71 146.380.323,08 407 
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Неприхватљива понуда за Партију 6: Понуђена цена без пдв-а по ученику прелази износ 

процењене вредности јавне набавке за дату партију, и понуђено време реализације екскурзије 

не одговара захтевима Наручиоца садржаним у техничкој спецификацији, те Наручилац ову 

понуду одбија као неприхватљиву из разлога што је неодговарајућа сагласно одредби члана 

3. став 1 тач. 32 и 33. Закона о јавним набавкама 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац 

7.611,86 27.969.201,67 147 

 

Прихватљиве понуде за партију број 7: 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац 

6.546,49 27.969.201,67 147 

Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

5.816,40 146.380.323,08 407 

 

Прихватљива понуда за Партију број 8: 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

9.149,58 146.380.323,08 407 

 

Неприхватљива понуда за Партију 8: Понуђено време реализације екскурзије не одговара 

захтевима Наручиоца садржаним у техничкој спецификацији, те Наручилац ову понуду 

одбија као неприхватљиву из разлога што је неодговарајућа сагласно одредби члана 3. став 1 

тач. 32 и 33. Закона о јавним набавкама 

 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

СП „LASTRA“ ДОО 

Лазаревац 

10.499,74 27.969.201,67 147 

 

Прихватљива понуда за партију број 9: 

Понуђач Понуђена цена 

без ПДВ-а по 

ученику 

Укупна уговорена 

вредност уговора са 

установама  за протекле 

три школске године  

Број реализованих 

путовања са 

установама  за протекле 

три школске године 

Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО 

Ваљево 

13.174,44 146.380.323,08 407 
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4. Начин примене методологије доделе пондера одређена конкурсном документацијом гласи: 

1) понуђена цена  –     70 пондера;  

2) референтна листа – 30 пондера; 

 

1.Цена (ЦП) 

 

Максималан износ овог критеријума износи 70 пондера.  

Максималан износ добија Понуђач који понуди најнижу цену. Остали Понуђачи рангирају се 

по формули: 

 

ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где су: 

 

ЦП – број добијених пондера,  

ЦПмин – најнижа понуђена цена по једном ученику без пдв-а и 

ЦПх – цена по једном ученику без пдв-из понуде која се бодује. 

 

2.Референцна листа  (РЛ) 

 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.  

 

 2.1. Број реализованих путовања са основним и средњим шкoлама и предшколским 

установама  за протекле три школске године (2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018. година) које 

је понуђач под истим називом реализовао, а који се доказује искључиво у виду потврда издатих 

или потписаних од стране Наручиоца    (максимум 10 пондера) и то: 

 

 Максималан износ добија Понуђач који достави највећи број реализованих путовања. 

Остали Понуђачи рангирају се по формули: 

 

БУ= 10*( БУх /БУмак) где су: 

 

БУ – број добијених пондера,  

БУмак – највећи број реализованих путовања   

БУх – број уговора који се бодује. 

 

2.2. Укупна уговорена вредност уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским 

установама  за протекле три школске године ( 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018.година) које 

је понуђач под истим називом реализовао, а који се доказује искључиво у виду потврда издатих 

или потписаних од стране Наручиоца    (максимум 20 пондера) и то: 

 

УВ= 20*( УВx/УВмак) где су: 

 

УВ – број добијених пондера,  

УВмак – највећа укупно уговорена вредност  

УВх – број уговора који се бодује. 

 

Вредновање критеријума «понуђена цена биће извршено  на понуђену цену без ПДВ-а. То 

значи да ће се додељивање пондера по критеријуму ,,понуђена цена,, стриктно примењивати 

на  цена без ПДВ –а, односно укупно плативи износ понуђачу по ученику без ПДВ-а.   
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Елементи критеријума и број пондера који носе: 

Партија 1 (први разред): Путни правац: Мионица-Београд (Музеј ваздухопловства, Шетња 

Калемегданом и Авалски торањ )-Мионица 

 

 

Ред. 

Бр.  

 

 

 

 

 

 

Назив понуђача 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Понуђена цена 

 
ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где 
су: 

 

ЦП – број добијених 
пондера,  

ЦПмин – најнижа понуђена 

цена по једном ученику без 
пдв-а и 

ЦПх – цена по једном 

ученику без пдв-из понуде 
која се бодује. 

 

Референтна листа УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПОНДЕРА 
Број 

реализованих 

путовања 
БУ= 10*( БУх /БУмак) 

где су: 

 
БУ – број добијених 

пондера,  

БУмак – највећи број 
реализованих путовања   

БУх – број уговора који 

се бодује. 

 

Укупна уговорена 

вредност уговора 
УВ= 20*( УВx/УВмак) 
где су: 

 

УВ – број добијених 
пондера,  

УВмак – највећа укупно 

уговорена вредност  

УВх – број уговора који 

се бодује. 

 

 

 

1. 

 

ТА 

„БАЛКАНИК“ 

Ваљево 

70 10 20 100 

 

2. 

 

 

СП „ЛАСТРА“ 

Лазаревац 

60,58 3,61 3,82 68,01 

 

Партија 2 (други разред): Путни правац: Мионица-Троноша- Тршић-Добри поток-Мионица.  

 

 

Ред. 

Бр.  

 

 

 

 

 

 

Назив Агенције 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Понуђена цена 

 
ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где 
су: 

 

ЦП – број добијених 
пондера,  

ЦПмин – најнижа понуђена 

цена по једном ученику без 
пдв-а и 

ЦПх – цена по једном 

ученику без пдв-из понуде 
која се бодује. 

 

Референтна листа УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПОНДЕРА 
Број 

реализованих 

путовања 
БУ= 10*( БУх /БУмак) 

где су: 

 
БУ – број добијених 

пондера,  

БУмак – највећи број 

реализованих путовања   

БУх – број уговора који 

се бодује. 

 

Укупна уговорена 

вредност уговора 
УВ= 20*( УВx/УВмак) 
где су: 

 

УВ – број добијених 
пондера,  

УВмак – највећа укупно 

уговорена вредност  

УВх – број уговора који 

се бодује. 

 

 

 

1. 

 

ТА 

„БАЛКАНИК“ 

Ваљево 

70 10 20 100 

 

2. 

 

 

СП „ЛАСТРА“ 

Лазаревац 

56,61 3,61 3,82 64,04 
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Партија 3 (трећи разред): Путни правац: Мионица-Ваљево- Бранковина- Манастир Каона -

Текериш- Шабац (Парк науке) -Мионица   

 

 

Ред. 

Бр.  

 

 

 

 

 

 

Назив Агенције 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Понуђена цена 

 
ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где 

су: 
 

ЦП – број добијених 

пондера,  
ЦПмин – најнижа понуђена 

цена по једном ученику без 

пдв-а и 
ЦПх – цена по једном 

ученику без пдв-из понуде 

која се бодује. 

 

Референтна листа УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПОНДЕРА 
Број 

реализованих 

путовања 
БУ= 10*( БУх /БУмак) 

где су: 

 
БУ – број добијених 

пондера,  

БУмак – највећи број 
реализованих путовања   

БУх – број уговора који 

се бодује. 

 

Укупна уговорена 

вредност уговора 
УВ= 20*( УВx/УВмак) 

где су: 
 

УВ – број добијених 

пондера,  
УВмак – највећа укупно 

уговорена вредност  

УВх – број уговора који 
се бодује. 

 

 

 

1. 

 

ТА 

„БАЛКАНИК“ 

Ваљево 

70 10 20 100 

 

Партија 4 (четврти разред): Мионица-Аранђеловац-Рисовача-Орашац-Топола-Опленац-

Мионица Путни правац: Мионица-Ваљево- Бранковина- Манастир Каона -Текериш- Шабац 

(Парк науке) -Мионица   

 

 

 

Ред. 

Бр.  

 

 

 

 

 

 

Назив Агенције 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Понуђена цена 

 
ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где 

су: 
 

ЦП – број добијених 

пондера,  
ЦПмин – најнижа понуђена 

цена по једном ученику без 

пдв-а и 
ЦПх – цена по једном 

ученику без пдв-из понуде 
која се бодује. 

 

Референтна листа УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПОНДЕРА 
Број 

реализованих 

путовања 
БУ= 10*( БУх /БУмак) 

где су: 

 
БУ – број добијених 

пондера,  

БУмак – највећи број 
реализованих путовања   

БУх – број уговора који 

се бодује. 

 

Укупна уговорена 

вредност уговора 
УВ= 20*( УВx/УВмак) 

где су: 
 

УВ – број добијених 

пондера,  
УВмак – највећа укупно 

уговорена вредност  

УВх – број уговора који 
се бодује. 

 

 

 

1. 

 

ТА 

„БАЛКАНИК“ 

Ваљево 

70 10 20 100 

 

2. 

 

 

СП „ЛАСТРА“ 

Лазаревац 

59,02 3,61 3,82 66,45 
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Партија 5 (пети разред): Мионица-Овчарско-Кабларска клисура-Златибор (Мокра Гора, 

Мећавник, Шарганска осмица) -Мионица 

 

 

Ред. 

Бр.  

 

 

 

 

 

 

Назив Агенције 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Понуђена цена 

 
ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где 

су: 
 

ЦП – број добијених 

пондера,  
ЦПмин – најнижа понуђена 

цена по једном ученику без 

пдв-а и 
ЦПх – цена по једном 

ученику без пдв-из понуде 

која се бодује. 

 

Референтна листа УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПОНДЕРА 
Број 

реализованих 

путовања 
БУ= 10*( БУх /БУмак) 

где су: 

 
БУ – број добијених 

пондера,  

БУмак – највећи број 
реализованих путовања   

БУх – број уговора који 

се бодује. 

 

Укупна уговорена 

вредност уговора 
УВ= 20*( УВx/УВмак) 

где су: 
 

УВ – број добијених 

пондера,  
УВмак – највећа укупно 

уговорена вредност  

УВх – број уговора који 
се бодује. 

 

 

 

1. 

 

ТА 

„БАЛКАНИК“ 

Ваљево 

70 10 20 100 

 

Партија 6 (шести разред): Мионица-Шабац-Манастир Крушедол-Сремски Карловци-Нови 

Сад-Палић-Суботица - Сомбор-Мионица 

 

 

Ред. 

Бр.  

 

 

 

 

 

 

Назив Агенције 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Понуђена цена 

 
ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где 

су: 
 

ЦП – број добијених 

пондера,  
ЦПмин – најнижа понуђена 

цена по једном ученику без 

пдв-а и 
ЦПх – цена по једном 

ученику без пдв-из понуде 

која се бодује. 

 

Референтна листа УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПОНДЕРА 
Број 

реализованих 

путовања 
БУ= 10*( БУх /БУмак) 

где су: 

 
БУ – број добијених 

пондера,  

БУмак – највећи број 
реализованих путовања   

БУх – број уговора који 

се бодује. 

 

Укупна уговорена 

вредност уговора 
УВ= 20*( УВx/УВмак) 

где су: 
 

УВ – број добијених 

пондера,  
УВмак – највећа укупно 

уговорена вредност  

УВх – број уговора који 
се бодује. 

 

 

 

1. 

 

ТА 

„БАЛКАНИК“ 

Ваљево 

70 10 20 100 
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Партија 7 (седми разред): Путни правац: Мионица-Крагујевац -Баточина –Ниш-Крушевац - 

Манастир Љубостиња - Врњачка Бања - Манастир Жича-Краљево- Мионица. 

 

 

Ред. 

Бр.  

 

 

 

 

 

 

Назив Агенције 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Понуђена цена 

 
ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где 

су: 
 

ЦП – број добијених 

пондера,  
ЦПмин – најнижа понуђена 

цена по једном ученику без 

пдв-а и 
ЦПх – цена по једном 

ученику без пдв-из понуде 

која се бодује. 

 

Референтна листа УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПОНДЕРА 
Број 

реализованих 

путовања 
БУ= 10*( БУх /БУмак) 

где су: 

 
БУ – број добијених 

пондера,  

БУмак – највећи број 
реализованих путовања   

БУх – број уговора који 

се бодује. 

 

Укупна уговорена 

вредност уговора 
УВ= 20*( УВx/УВмак) 

где су: 
 

УВ – број добијених 

пондера,  
УВмак – највећа укупно 

уговорена вредност  

УВх – број уговора који 
се бодује. 

 

 

 

1. 

 

ТА 

„БАЛКАНИК“ 

Ваљево 

70 10 20 100 

 

2. 

 

 

СП „ЛАСТРА“ 

Лазаревац 

62,19 3,61 3,82 69,62 

 

Партија 8 (осми разред): Мионица-Смедерево-Пожаревац-Костолац-Лепенски вир-Доњи 

Милановац -  Неготин -Гамзиград-Ман. Раваница-Ресавска пећина-Ман.Манасија-Мионица.  

 

 

Ред. 

Бр.  

 

 

 

 

 

 

Назив Агенције 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Понуђена цена 

 
ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где 
су: 

 

ЦП – број добијених 
пондера,  

ЦПмин – најнижа понуђена 

цена по једном ученику без 
пдв-а и 

ЦПх – цена по једном 

ученику без пдв-из понуде 
која се бодује. 

 

Референтна листа УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПОНДЕРА 
Број 

реализованих 

путовања 
БУ= 10*( БУх /БУмак) 

где су: 

 
БУ – број добијених 

пондера,  

БУмак – највећи број 
реализованих путовања   

БУх – број уговора који 

се бодује. 

 

Укупна уговорена 

вредност уговора 
УВ= 20*( УВx/УВмак) 
где су: 

 

УВ – број добијених 
пондера,  

УВмак – највећа укупно 

уговорена вредност  
УВх – број уговора који 

се бодује. 

 

 

 

1. 

 

ТА 

„БАЛКАНИК“ 

Ваљево 

70 10 20 100 
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Партија 9 (настава у природи 1. до 4. разреда)  Место извођења: Мионица-Врњачка Бања-

Мионица 

 
 

 

Ред. 

Бр.  

 

 

 

 

 

 

Назив Агенције 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Понуђена цена 

 
ЦП= 70*( ЦПмин/ЦПх) где 

су: 
 

ЦП – број добијених 

пондера,  
ЦПмин – најнижа понуђена 

цена по једном ученику без 

пдв-а и 
ЦПх – цена по једном 

ученику без пдв-из понуде 

која се бодује. 

 

Референтна листа УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПОНДЕРА 
Број 

реализованих 

путовања 
БУ= 10*( БУх /БУмак) 
где су: 

 

БУ – број добијених 
пондера,  

БУмак – највећи број 

реализованих путовања   
БУх – број уговора који 

се бодује. 

 

Укупна уговорена 

вредност уговора 
УВ= 20*( УВx/УВмак) 

где су: 
 

УВ – број добијених 

пондера,  
УВмак – највећа укупно 

уговорена вредност  

УВх – број уговора који 
се бодује. 

 

 

 

1. 

 

ТА 

„БАЛКАНИК“ 

Ваљево 

70 10 20 100 

 

 

5. Рангирање  прихватљивих понуда: 

 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума економски 

најповољније понуде, извршено је рангирање свих  прихватљивих понуда: 

 

Партија1 

 

Партија 2 

 

Партија 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партија 4 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНДЕРА 

1. 
Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево 100 

2.  
СП „LASTRA“ ДОО Лазаревац 68,01 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНДЕРА 

1. 
Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево 100 

2.  
СП „LASTRA“ ДОО Лазаревац 64,04 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНДЕРА 

1. 
Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево 100 
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Партија 5 

 

 

Партија 6 

 

 

 

 

 

 

Партија 7 

 

 

Партија 8 

 

 

Партија 9 

 

 

 Предлог Комисије за јавну набавку: 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним 

рангирањем  прихватљивих понуда по критеријуму економски најповољније понуде, 

предлаже се Наручиоцу доношење одлуке   

 

 

 

 

 

 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНДЕРА 

1. 
Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево 100 

2.  
СП „LASTRA“ ДОО Лазаревац 66,45 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНДЕРА 

1. 
Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево 100 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНДЕРА 

1. 
Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево 100 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНДЕРА 

1. 
Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево 100 

2.  
СП „LASTRA“ ДОО Лазаревац 69,62 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНДЕРА 

1. 
Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево 100 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНДЕРА 

1. 
Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ ДОО Ваљево 100 
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6. Предлог комисије за јавну набавку: 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним 

рангирањем  прихватљивих понуда по критеријуму економски најповољније понуде, 

предлаже се Наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној 

набавци услуга број 07/2018  – набавка услуга организације и реализације екскурзије ученика 

1. до 8. разреда и наставе у природи ученика 1. до 4. разреда у школској 2018/2019.години за 

партију 1,2,3,4,5,6,7,8,9,  са понуђачем Д.Т.У.Т. „BALKANIK“ Д.О.О из Ваљева, ул. 

Синђелићева бр. 24 чија је понуда бр. 1257/2018 од 7.12.2018.године, а заведена код Наручиоца 

под бројем 02-1437 од 10.12.2018. године,  оцењена као прихватљива и наjповољнија у 

отвореном поступку јавне набавке број 07/2018. 

 

 

 Директор је као одговорно лице наручиоца прихватио предлог Комисије за спровођење 

поступка јавне набавке, те је на основу напред наведеног  и члана 108. став 1. Закона донео  

Одлуку као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 10 (десет) дана 

од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. 

Закона. 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                           

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ   

_________________________________ 

 

Слађана Ранковић 


