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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
КРУШЕВАЦ 
Број: 792/19 
08. 11. 2019. 

 
 

На основу чл. 64. ст. 2. тач. 27) Статута Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Крушевцу бр. 76-3/18 од 

08. 02. 2018., чл. 42. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки бр. 256 од 29. 01. 2016. и                  

чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са Извештајем о 

стручној оцени понуда бр. 791/19  од 08. 11. 2019., директор доноси: 

 
 
 
 

О Д Л У К У 
О   Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А 

 
 

I  УСВАЈА СЕ Извештај о стручној оцени понуда бр. 791/19 од 08. 11. 2019., који је сачинила комисија за 

јавну набавку 2У/2019 извођење екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике 2. и         

4. разреда у школској 2019/2020. години, по партијама. 

II БИРА СЕ за 
1) партије 1, 2, 7, 9 и 10, као  најповољнија понуда бр. 16-02/19 од 30. 10. 2019., понуђача „Хепи тревл“ 

доо, 37000 Крушевац, Бријанова 8 лок. 7, ПИБ: 107897959,  МБ: 20892609, која је у ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Крушевац заведена 31. 10. 2019. под бр. 768/19, са којим ће се закључити уговор о јавној 

набавци за ове партије, 

2) партије 3, 4 и 6, као  најповољнија понуда бр. 1020/19 од 26. 10. 2019., понуђача „Пера турс“ доо, 

19000 Зајечар, Трг ослобођења бб., ПИБ: 100577839,  МБ: 17228862, која је у ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Крушевац заведена 28. 10. 2019. под бр. 761/19, са којим ће се закључити уговор о јавној 

набавци за ове партије, 

3) партије 5 и 8, као  најповољнија понуда бр. 10 од 24. 10. 2019., понуђача „Навис“ доо,                       

37000 Крушевац, Мајке Југовића 22, ПИБ: 105103871,  МБ: 20282207, која је у ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Крушевац заведена 31. 10. 2019. под бр. 767/19, са којим ће се закључити уговор о јавној 

набавци за ове партије, 

III НАЛАЖЕ СЕ објављивање ове одлуке на Порталу јавних набавки и достављање администратору сајта 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац ради објављивања на интерној интернет страници. 

IV Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком директора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац бр. 666/19 од 18. 09. 2019., покренут је поступак 

јавне набавке мале вредности 2У/2019 за извођење екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи за 

ученике 2. и 4. разреда у школској 2019/2020. години, по партијама. 

Решењем директора ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Крушевца бр. 667/19 од 18. 09. 2019. образована је 

комисија за спровођење поступка јавне набавке бр. 2У/2019. 
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Након спроведеног поступка отварања понуда комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену 

понуда и о томе, на основу чл. 105. ЗЈН-а сачинила извештај, у коме је утврђено следеће: 
 

1. Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке 
Извођење екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда 

и наставе у природи за ученике 2. и 4. разреда у 
школској 2019/2020. години, по партијама 

Редни број јавне набавке 2У/2019 
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности 

Назив и ознака из општег речника набавки  63516000 – услуге организације путовања 
Позиција у документима Школе (Финансијски план и 
План набавки за 2019. годину) 

423911 – остале опште услуге (извођење ђачких 
екскурзија) 

Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ-а (дин.) 5.000.000,00 

Процењена вредност партије 1 
Екскурзија ученика 1. разреда – једнодневна 

76.500,00 

Процењена вредност партије 2 
Екскурзија ученика 2. разреда – једнодневна 

99.000,00 

Процењена вредност партије 3 
Екскурзија ученика 3. разреда - једнодневна 

96.000,00 

Процењена вредност партије 4 
Екскурзија ученика 4. разреда - једнодневна 

122.500,00 

Процењена вредност партије 5 
Екскурзија ученика 5. разреда - дводневна 

560.000,00 

Процењена вредност партије 6 
Екскурзија ученика 6. разреда - дводневна 

536.000,00 

Процењена вредност партије 7 
Екскурзија ученика 7. разреда - дводневна 

502.000,00 

Процењена вредност партије 8 
Екскурзија ученика 8. разреда - тродневна 

1.008.000,00 

Процењена вредност партије 9 
Настава у природи ученика 2. разреда - седмодневна 

1.000.000,00 

Процењена вредност партије 10 
Настава у природи ученика 4. разреда - седмодневна 

1.000.000,00 

 

 

2. Објављивање, достављање и пријем писмена  
2.1. Документа у фази објављивања позива за подношење понуде и конкурсне документације 
Позив за подношење понуде и Конкурсна документација објављени су 21. 10. 2019. на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац, а нису достављани на адресе 
заинтересованих лица. 

 

2.2. Документа у фази од објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације до 
рока за подношење понуда 

У овој фази сачињена су следећа документа: 
- Измена конкурсне документације бр. 757/19 од 25. 10. 2019., која је објављена 25. 10. 2019. на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац, 
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуде, које је објављено 25. 10. 2019. на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац, 
- Измењена конкурсна документација, која је објављена 25. 10. 2019. на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац . 
 

2.3. Документа у фази од отварања понуда до сачињавања извештаја о стручној оцени понуда и 
предлога одлуке о додели уговора 

 У овој фази сачињена су следећа документа: 
- Записник о отварању понуда бр. 770/19 од 31. 10. 2019., који је сачинила комисија и који је достављен 

имејлом 04. 11. 2019. понуђачима. 
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3. Подаци о понуђачима и понудама 
До почетка отварања понуда пристигле су понуде следећих понуђача: 

1. „Пера турс“ („Pera-tours“) доо Зајечар, 

2. Снежана Трујић ПР Туристичка агенција „Спорт трим тревл“ („Sport trim travel“) Београд (Нови 

Београд), 

3. „Навис“ доо Крушевац, 

4. „Хепи тревл“ („Happy travel“) доо Крушевац, 

5. „Блу тревл“ („Blue travel“) доо Врњачка Бања.  

 
3.1. Подаци из понуда понуђача  

 У табели су приказане најбитније информације о понуђачима. 
 

Информације о понуђачима 

Р.бр. 
Понуђач 

 
Подаци 

„Пера турс“ доо 
Зајечар  

Снежана Трујић ПР ТА  
„Спорт трим тревл“ 

Београд 

1. 
Број и датум под којим је понуда 

заведена код понуђача 
1020/19, 26. 10. 2019. 31/19, 28. 10. 2019. 

2. 
Број, датум и време под којим је 
понуда заведена код наручиоца 

761/19, 28. 10. 2019. 11:30 ч. 
762/19, 29. 10. 2019. 

14:25 ч. 

3. Адреса 
Трг ослобођења бб. 

Зајечар 

Булевар Михаила Пупина 10 Е 
локал 49 

Београд – Н. Београд 

4. Матични број 17228862 62578629 

5. ПИБ 100577839 107208269 

6. Имејл info@peraturs.rs office@sporttrimtravel.com 

7. Понуда поднета самостално самостално 

 

Р.бр. 
Понуђач 

 
Подаци 

„Навис“ доо 
Крушевац 

„Хепи тревл“ доо 
Крушевац 

1. 
Број и датум под којим је понуда 

заведена код понуђача 
10, 24. 10. 2019. 16-02/19, 30. 10. 2019. 

2. 
Број, датум и време под којим је 
понуда заведена код наручиоца 

767/19, 31. 10. 2019. 
09:40 ч. 

768/19, 31. 10. 2019. 
11:29 ч. 

3. Адреса 
Мајке Југовића 22 

Крушевац 
Бријанова 8, лок. 7 

Крушевац 

4. Матични број 20282207 20892609 

5. ПИБ 105103871 107897959 

6. Имејл navistravel@yahoo.com Happytravel037@gmail.com 

7. Понуда поднета самостално самостално 

 

Р.бр. 
Понуђач 

 
Подаци 

„Блу тревл“ доо 
Врњачка Бања 

/ 

1. 
Број, датум и време под којим је 
понуда заведена код наручиоца 

769/49, 31. 10. 2019. 
13:55 ч. 

/ 

2. Адреса 
Краљевачка 4 
Врњачка Бања 

/ 
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Информације из понуда понуђача 

Р.бр. 
Понуђач 

Подаци 
„Пера турс“ доо 

Зајечар 

Снежана Трујић ПР ТА 
„Спорт трим тревл“ 

Београд 

„Навис“ доо 
Крушевац 

„Хепи тревл“ доо 
Крушевац 

1. 

Партија 1 Екскурзија ученика 1. разреда - једнодневна     

Дестинација В. Бања, Љубостиња / / В. Бања, Љубостиња 
Термин мај 2020. / / мај 2020. 
Укупна цена по једном ученику 990,00 / / 950,00 
Гратиси за ученике На 15 плативих уч. / / На 15 плативих уч. 
Број уговора 31 / / 34 
Опција понуде 210 / / 300 

2. 

Партија 2 Екскурзија ученика 2. разреда - једнодневна     

Дестинација Јагодина, Свилајнац / / Јагодина, Свилајнац 
Термин мај 2020. / / мај 2020. 
Укупна цена по једном ученику 1.530,00 / / 1.450,00 
Гратиси за ученике На 15 плативих уч. / / На 15 плативих уч. 
Број уговора 31 / / 34 
Опција понуде 210 / / 300 

3. 

Партија 3 Екскурзија ученика 3. разреда - једнодневна     

Дестинација Ресавска п., Манасија / / Ресавска п., Манасија 
Термин мај 2020. / / мај 2020. 
Укупна цена по једном ученику 1.190,00 / / 1.375,00 
Гратиси за ученике На 15 плативих уч. / / На 15 плативих уч. 
Број уговора 31 / / 34 
Опција понуде 210 / / 300 

4. 

Партија 4 Екскурзија ученика 4. разреда - једнодневна  
 

 
 

Дестинација Авала, Београд / / Авала, Београд 
Термин мај 2020. / / мај 2020. 
Укупна цена по једном ученику 1.740,00 / / 1.925,00 
Гратиси за ученике На 15 плативих уч. / / На 15 плативих уч. 
Број уговора 31 / / 34 
Опција понуде 210 / / 300 
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Р.бр. 
Понуђач 

Подаци 
„Пера турс“ доо 

Зајечар 

Снежана Трујић ПР ТА 
„Спорт трим тревл“ 

Београд 

„Навис“ доо 
Крушевац 

„Хепи тревл“ доо 
Крушевац 

5. 

Партија 5 Екскурзија ученика 5. разреда - дводневна     

Дестинација Гамзиград, Леп. вир / Гамзиград, Леп. вир Гамзиград, Леп. вир 
Термин 3 – 4. 6. 2020. / 3 - 4. 6. 2020. 3 - 4. 6. 2020. 
Укупна цена по једном ученику 7.170,00 / 7.120,00 7.350,00 
Гратиси за ученике На 15 плативих уч. / На 15 плативих уч. На 15 плативих уч. 
Број уговора 31 / 59 34 
Опција понуде 210 / 210 300 

6. 

Партија 6 Екскурзија ученика 6. разреда - дводневна     

Дестинација Златибор, Бајина Б. / Златибор, Бајина Б. Златибор, Бајина Б. 
Термин 21 – 22. 5. 2020. / 21 – 22. 5. 2020. 21 – 22. 5. 2020. 
Укупна цена по једном ученику 7.380,00 / 7.395,00 7.450,00 
Гратиси за ученике На 15 плативих уч. / На 15 плативих уч. На 15 плативих уч. 
Број уговора 31 / 59 34 
Опција понуде 210 / 210 300 

7. 

Партија 7 Екскурзија ученика 7. разреда - дводневна     

Дестинација Таково/Крупањ / / Таково/Крупањ 
Термин април/мај 2020. / / април/мај 2020. 
Укупна цена по једном ученику 6.300,00 / / 6.100,00 
Гратиси за ученике На 15 плативих уч. / / На 15 плативих уч. 
Број уговора 31 / / 34 
Опција понуде 210 / / 300 

8. 

Партија 8 Екскурзија ученика 8. разреда - тродневна     

Дестинација Суботица, Нови Сад / Суботица, Нови Сад Суботица, Нови Сад 
Термин 24 – 26. 4. 2020. / 24 – 26. 4. 2020. 24 – 26. 4. 2020. 
Укупна цена по једном ученику 11.420,00 / 11.395,00 11.500,00 
Гратиси за ученике На 15 плативих уч. / На 15 плативих уч. На 15 плативих уч. 
Број уговора 31 / 59 34 
Опција понуде 210 / 210 300 
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Р.бр. 
Понуђач 

Подаци 
„Пера турс“ доо 

Зајечар 

Снежана Трујић ПР ТА 
„Спорт трим тревл“ 

Београд 

„Навис“ доо 
Крушевац 

„Хепи тревл“ доо 
Крушевац 

9. 

Партија 9 Настава у природи уч. 2. разреда - седмодневна     

Дестинација / / Сребрно језеро Ивањица 
Термин / / 22 - 28. 5. 2020. 4 – 10. 3. 2020. 
Укупна цена по једном ученику / / 15.800,00 13.000,00 
Гратиси за ученике / / На 15 плативих уч. На 15 плативих уч. 
Број уговора / / 59 34 
Опција понуде / / 210 300 

10. 

Партија 10 Настава у природи уч. 4. разреда - седмодневна     

Дестинација / Златибор Сребрно ј.//Копаоник Ивањица 

Термин / 
мај 2020. СЈ: 5 – 11. 4. 2020.// 

К: април/мај 2020. 
10 – 16. 3. 2020.  

Укупна цена по једном ученику / 
13.770,00 СЈ: 15.200,00// 

К: 15.360,00 
13.000,00 

Гратиси за ученике / На 15 плативих уч. На 15 плативих уч. На 15 плативих уч. 
Број уговора / 184 59 34 
Опција понуде / 270 210 300 
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3.2. Благовременост понуда 
На отварању понуда утврђено је да је понуда понуђача „Блу тревл“ доо Врњачка Бања пристигла 

неблаговремено, а да су понуде осталих понуђача пристигле благовремено.  
Неблаговремена понуда је неотворена враћена понуђачу „Блу тревл“ доо Врњачка Бања поштом 

препорученом пошиљком 04. 11. 2019. 
 

3.3. Статус понуђача  
Извршена је провера у Регистру привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре, какав је 

статус понуђача и утврђено да су сви понуђачи активна привредна друштва. 
 

3.4. Обрасци  
Понуђачи су уз понуду требали да доставе следеће обрасце из конкурсне документације: 
1) Образац 1 Понуда, 
2) Образац 2 Структура понуђене цене, 
3) Образац 3 Образац трошкова припреме понуде, 
4) Образац 4 Изјава о независној понуди, 
5) Образац 5 Изјава понуђача, 
6) Образац 6 Изјава о испуњености потребног техничког капацитета, 
7) Образац 7 Изјава о испуњености потребног кадровског капацитета, 
8) Образац 8 Списак пружених услуга, 
9) Образац 9 Образац меничног овлашћења за повраћај авансног плаћања, 
10) Образац 10  Модел уговора, 
11) Образац 11 Техничка спецификација, 
12) Образац 12 Изјава понуђача о обавезним условима. 
Сви понуђачи су доставили све захтеване обрасце, осим обрасца 9 Образац меничног овлашћења за 

повраћај авансног плаћања, који ће доставити изабрани понуђачи приликом закључења уговора о јавној 
набавци.  

Сви достављени обрасци су попуњени на прихватљив начин. 
 

3.5. Обавезни услови за учешће из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН-а 
Сви понуђачи су као доказ за испуњеност обавезних услова за учешће из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН-а 

доставили oбразац 12 Изјава понуђача о обавезним условима . 
Поред овог, доставили су и друге доказе (документа о упису у Регистар понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, решење АПР-а и/или изјава о интернет адреси где се ови подаци могу проверити...).  
Сви понуђачи су доказали су испуњеност обавезних законских услова за учешће из чл. 75. ст. 1.        

тач. 1) до 4) ЗЈН-а и немају обавезу накнадног достављања оригинала или оверених копија доказа на увид. 
 

3.6. Обавезни услов за учешће из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН-а 
Посебним прописима предвиђено је поседовање лиценце за организовање туристичких путовања коју 

издаје АПР. 
Сви понуђачи су доставили одговарајућа решења којим се издаје лиценца. 
Утврђено је преко Регистра туризма, који води АПР, да сви понуђачи имају активан статус те да су  

лиценце свих понуђача важеће. 
  

3.7. Обавезни услови за учешће из чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а  
Све понуде као доказ за испуњеност обавезних услова за учешће из чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а садрже образац 4 

Изјава о независној понуди. 
Утврђено је да све понуде садрже доказ о испуњености обавезног услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 
3.8. Додатни услови за учешће из чл. 76. ЗЈН-а  
3.8.1. Технички капацитет 
Понуђачи су као доказ за испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, а који се односе на 

технички капацитет, доставили следећа документа: 
- копије Потврда о предрезервацији објекта за смештај, 
- Образац 6 Изјава о испуњености потребног техничког капацитета. 
Сви понуђачи доказали су испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, који се односе на 

технички капацитет, те немају обавезу накнадног достављања оригинала или оверених копија доказа на 
увид. 

3.8.2. Кадровски капацитет 
Понуђачи су као доказ за испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, а који се односе на 

кадровски капацитет, доставили следећа документа: 
- Образац 7 Изјава о испуњености потребног кадровског капацитета. 
Сви понуђачи доказали су испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, који се односе на 

кадровски капацитет, те немају обавезу накнадног достављања оригинала или оверених копија доказа на 
увид. 
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3.8.3. Пословни капацитет 
Понуђачи су као доказ за испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, а који се односе на 

пословни капацитет, доставили следећа документа: 
- Програме путовања, 
- Опште услове путовања,/ 
- Образац 8 Списак пружених услуга, 
- копије уговора о пруженим услугама. 
Сви понуђачи доказали су испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, који се односе на 

пословни капацитет, те немају обавезу накнадног достављања оригинала или оверених копија доказа на 
увид. 

 

3.9. Посебни захтеви наручиоца  
Наручилац није имао друге посебне битне захтеве осим обавезних и додатних законских услова и 

тражених дестинација. 
 

3.10. Средства финансијског обезбеђења  
За предметну јавну набавку није предвиђено достављање средстава финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде, а меницу као гаранцију за повраћај авансног плаћања изабрани понуђачи су у обавези да доставе приликом 
закључења уговора. 

 

3.11. Рачунске радње 
Проверене су рачунске радње из достављених образаца и утврђено да су све рачунске операције свих 

понуђача тачно израчунате. 
 

 3.12. Понуђена цена  
Проверено је какве су понуђене вредности добара у односу на процењену вредност јавне набавке, која 

износи 5.000.000,00 дин. без ПДВ-а и утврђено следеће:  
- наручилац не зна тачан број ученика који ће прихватити понуђене дестинације у датим терминима по 

понуђеној цени,  
- дат је оријентациони број ученика, а не тачан, 
- приближно тачан број ученика ће се знати након прикупљених сагласности родитеља, 
- набавка се финансија средствима родитеља (хранитеља, стараоца...). 
С обзиром да набавку финансирају родитељи (хранитељи, стараоци...) ученика који средства уплаћују на 

рачун Школе, а која је у обавези изврши трансфер средстава изабраном понуђачу, питање процењене вредности 
није релевантно у овој специфичној ситуацији и понуда може да одступа од процењене вредности, с обзиром да ће 
се тачан број ученика знати тек када се екскурзија, односно настава у природи, реализује. 

 

3.13. Одговарајућост понуда 
Проверени су сви достављени обрасци и сва достављена документа и утврђено да њиховим достављањем 

понуђачи гарантују да могу извршити предмету набавку у складу са прописима и другим захтевима наручиоца, 
односно да су понуде свих понуђача одговарајуће и да се могу рангирати. 

Поједине понуде су имале одступања од термина које је предложио наручилац (за партију 5 - „Навис“ доо 
Крушевац, „Пера турс“ доо Зајечар и „Хепи тревл“ доо Крушевац и за партије 9 и 10 - „Хепи тревл“ доо 
Крушевац). Ова одступања се не могу сматрати битним недостацима понуде у смислу ЗЈН-а из разлога што су дати 
термини у оквиру другог полугодишта школске 2019/20. год., као и да на тај начин није  нарушена безбедност 
ученика, а недостаци нису такве природе да се понуде ових понуђача не могу упоредити са понудама других 
понуђача. Такође, наручилац је узео у обзир и принцип који заступа Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки кроз решења која доноси, а то је да је циљ јавне набавке и да се за новац добије 
најбоља вредност, што наручилац оваквим тумачењем уочених одступања управо и чини.    

 

3.14. Преференцијали 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и 

страног понуђача који извршавају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да 
његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страних понуђача. 

С обзиром да су све понуде поднете од стране домаћих понуђача, односно да су правна лица резиденти у 
смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, понуђачи нису стекли услов за добијање 
преференцијала. 

 

3.15. Отварање понуда  
Отварање понуда обављено је 31. 10. 2019. у периоду од 17:00 ч. до 18:30 ч. у библиотеци/медијатеци. 
Осим чланова комисије, отварању понуда нису присуствовали представници понуђача нити трећа лица. 
 

3.16. Остало  
Конкурсном документацијом предвиђено је да није могуће поднети понуду са варијантама. Понуђач 

„Навис“ доо Крушевац је за партију 10 понудио две варијанте. Међутим, понуда овог понуђача није одбијена и 
рангирана је из разлога што наручилац није детаљно описао шта се дешава у случају да је поднета понуда са 
варијантама, те понуђач који је поднео понуду са варијантама не може због тога сносити последице.  
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4. Методологија за доделу пондера, односно избор понуде којој ће бити додељен уговор о јавној набавци 
Критеријум за доделу уговора је био – економски најповољнија понуда.  
С обзиром да се само прихватљиве понуде могу рангирати, у предметном поступку за све партије 

рангиране су понуде свих понуђача, осим неблаговремене понуде „Блу тревл“ доо Врњачка Бања која није 
разматрана, нити отварана. 

 

4.1. Додела пондера 
Гратиси: Сви понуђачи су за сваку понуђену партију понудили гратис за једног ученика на сваких            

15 плативих ученика, те су за овај елемент критеријума сви понуђачи у свим партијама добили максималан број 
пондера, односно по  20,00 пондера. 

Број уговора: Сви понуђачи су за сваку понуђену партију понудили преко 30 уговора са екскурзија и 
настава у природи, те су за овај елемент критеријума сви понуђачи у свим партијама добили максималан број 
пондера, односно по  20,00 пондера. 

Цена: Под ценом се подразумева понуђена укупна цена по једном ученику, исказана у дин. без ПДВ-а, 
која је уписана у образац Понуда и Структура понуђене цене. Максималан број пондера је 60,00, а понуда са 
најмањом ценом добија максималан број пондера. 

 

4.1.1) Додела пондера за партију 1 
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са најнижом понуђеном ценом (950,00) и добила је 60,00 

пондера. 
Понуда понуђача „Пера турс“ доо Зајечар је са понуђеном ценом 990,00 добила број пондера на основу 

обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 950,00 / 990,00 = 57,57 пондера 
Укупан број пондера: 
- „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
- „Пера турс“ доо Зајечар: 20,00 + 20,00 + 57,57 = 97,57 
 

4.1.2) Додела пондера за партију 2 
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са најнижом понуђеном ценом (1.450,00) и добила је 60,00 

пондера. 
Понуда понуђача „Пера турс“ доо Зајечар је са понуђеном ценом 1.530,00 добила број пондера на основу 

обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 1.450,00 / 1.530,00 = 56,86 пондера 
Укупан број пондера: 
- „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
- „Пера турс“ доо Зајечар: 20,00 + 20,00 + 56,86 = 96,86 
 

4.1.3) Додела пондера за партију 3 
Понуда понуђача „Пера турс“ доо Зајечар је са најнижом понуђеном ценом (1.190,00) и добила је 60,00 

пондера. 
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са понуђеном ценом 1.375,00 добила број пондера на 

основу обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 1.190,00 / 1.375,00 = 51,93 пондера 
Укупан број пондера: 
- „Пера турс“ доо Зајечар: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
- „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 51,93 = 91,93 
 

4.1.4) Додела пондера за партију 4 
Понуда понуђача „Пера турс“ доо Зајечар је са најнижом понуђеном ценом (1.740,00) и добила је 60,00 

пондера. 
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са понуђеном ценом 1.925,00 добила број пондера на 

основу обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 1.740,00 / 1.925,00 = 54,23 пондера 
Укупан број пондера: 
- „Пера турс“ доо Зајечар: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
- „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 54,23 = 94,23 
 

4.1.5) Додела пондера за партију 5 
Понуда понуђача „Навис“ доо Крушевац је са најнижом понуђеном ценом (7.120,00) и добила је 60,00 

пондера. 
Понуда понуђача „Пера турс“ доо Зајечар је са понуђеном ценом 7.170,00 добила број пондера на основу 

обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 7.120,00 / 7.170,00 = 59,58 пондера 
 
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са понуђеном ценом 7.350,00 добила број пондера на 

основу обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 7.120,00 / 7.350,00 = 58,12 пондера 
Укупан број пондера: 
- „Навис“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
- „Пера турс“ доо Зајечар: 20,00 + 20,00 + 59,58 = 99,58 
- „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 58,12 = 98,12 
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4.1.6) Додела пондера за партију 6 
Понуда понуђача „Пера турс“ доо Зајечар је са најнижом понуђеном ценом (7.380,00) и добила је 60,00 

пондера. 
Понуда понуђача „Навис“ доо Крушевац је са понуђеном ценом 7.395,00 добила број пондера на основу 

обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 7.380,00 / 7.395,00 = 59,88 пондера 
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са понуђеном ценом 7.450,00 добила број пондера на 

основу обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 7.380,00 / 7.450,00 = 59,44 пондера 
Укупан број пондера: 
- „Пера турс“ доо Зајечар: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
-  „Навис“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 59,88 = 99,88 
-  „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 59,44 = 99,44 
 

4.1.7) Додела пондера за партију 7 
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са најнижом понуђеном ценом (6.100,00) и добила је 60,00 

пондера. 
Понуда понуђача „Пера турс“ доо Зајечар је са понуђеном ценом 6.300,00 добила број пондера на основу 

обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 6.100,00 / 6.300,00 = 58,09 пондера 
Укупан број пондера: 
- „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
- „Пера турс“ доо Зајечар: 20,00 + 20,00 + 58,09 = 98,09 
 

4.1.8) Додела пондера за партију 8 
Понуда понуђача „Навис“ доо Крушевац је са најнижом понуђеном ценом (11.395,00) и добила је 60,00 

пондера. 
Понуда понуђача „Пера турс“ доо Зајечар је са понуђеном ценом 11.420,00 добила број пондера на основу 

обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 11.395,00 / 11.420,00 = 59,87 пондера 
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са понуђеном ценом 11.500,00 добила број пондера на 

основу обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 11.395,00 / 11.500,00 = 59,45 пондера 
Укупан број пондера: 
- „Навис“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
- „Пера турс“ доо Зајечар: 20,00 + 20,00 + 59,87 = 99,87 
- „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 59,45 = 99,45 
 

4.1.9) Додела пондера за партију 9 
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са најнижом понуђеном ценом (13.000,00) и добила је 

60,00 пондера. 
Понуда понуђача „Навис“ доо Крушевац је са понуђеном ценом 15.800,00 добила број пондера на основу 

обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 13.000,00 / 15.800,00 = 49,37 пондера 
Укупан број пондера: 
- „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
- „Навис“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 49,37 = 89,37 
 

4.1.10) Додела пондера за партију 10  
Понуда понуђача „Хепи тревл“ доо Крушевац је са најнижом понуђеном ценом (13.000,00) и добила је 

60,00 пондера. 
Понуда понуђача Снежана Трујић ПР ТА „Спорт трим тревл“ Београд (Нови Београд) је са понуђеном 

ценом (13.770,00) и добила број пондера на основу обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 
13.000,00 / 13.770,00 = 56,64 пондера. 

Понуда понуђача „Навис“ доо Крушевац, варијанта 1 (Сребрно језеро) је са понуђеном ценом 15.200,00 
добила број пондера на основу обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 13.000,00 / 15.200,00 = 
51,32 пондера 

Понуда понуђача „Навис“ доо Крушевац, варијанта 2 (Копаоник) је са понуђеном ценом 15.360,00 добила 
број пондера на основу обрасца дефинисаног у конкурсној документацији: 60,00 · 13.000,00 / 15.360,00 = 50,78 
пондера 

Укупан број пондера: 
- „Хепи тревл“ доо Крушевац: 20,00 + 20,00 + 60,00 = 100,00 
- Снежана Трујић ПР ТА „Спорт трим тревл“ Београд (Нови Београд): 20,00 + 20,00 + 56,64 = 96,64 
- „Навис“ доо Крушевац, варијанта 1 (Сребрно језеро): 20,00 + 20,00 + 51,32 = 91,32 
- „Навис“ доо Крушевац, варијанта 2 (Копаоник): 20,00 + 20,00 + 50,78 = 90,78 
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4.2. Ранг листа  
 4.2.1) Ранг листа за партију 1  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Хепи тревл“ доо Крушевац 100,00 950,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

2. „Пера турс“ доо Зајечар 97,57 990,00 57,57 На 15 п.у. 20,00 31 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 

 
4.2.2) Ранг листа за партију 2  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Хепи тревл“ доо Крушевац 100,00 1.450,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

2. „Пера турс“ доо Зајечар 96,86 1.530,00 56,86 На 15 п.у. 20,00 31 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 

 
4.2.3) Ранг листа за партију 3  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Пера турс“ доо Зајечар 100,00 1.190,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 31 20,00 

2.  „Хепи тревл“ доо Крушевац 91,93 1.375,00 51,93 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 

 
4.2.4) Ранг листа за партију 4  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Пера турс“ доо Зајечар 100,00 1.740,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 31 20,00 

2.  „Хепи тревл“ доо Крушевац 94,23 1.925,00 54,23 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 
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4.2.5) Ранг листа за партију 5  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Навис“ доо Крушевац 100,00 7.120,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 59 20,00 

2. „Пера турс“ доо Зајечар 99,58 7,170,00 59,58 На 15 п.у. 20,00 31 20,00 

3.  „Хепи тревл“ доо Крушевац 91,93 7.350,00 51,93 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 
 

4.2.6) Ранг листа за партију 6  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Пера турс“ доо Зајечар 100,00 7.380,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 31 20,00 

2. „Навис“ доо Крушевац 99,88 7.395,00 59,88 На 15 п.у. 20,00 59 20,00 

3.  „Хепи тревл“ доо Крушевац 99,44 7.450,00 59,44 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 
 

 4.2.7) Ранг листа за партију 7  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Хепи тревл“ доо Крушевац 100,00 6.100,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

2. „Пера турс“ доо Зајечар 98,09 6.300,00 58,09 На 15 п.у. 20,00 31 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 
 

4.2.8) Ранг листа за партију 8  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Навис“ доо Крушевац 100,00 11.395,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 59 20,00 

2. „Пера турс“ доо Зајечар 99,87 11.420,00 59,87 На 15 п.у. 20,00 31 20,00 

3.  „Хепи тревл“ доо Крушевац 99,45 11.500,00 59,45 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 
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4.2.9) Ранг листа за партију 9  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Хепи тревл“ доо Крушевац 100,00 13.000,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

2. „Навис“ доо Крушевац 89,37 15.800,00 49,37 На 15 п.у. 20,00 59 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 
 

 

4.2.10) Ранг листа за партију 10  

Ранг Понуђач 
Укуп. 

бр. понд. 

Цена Гратиси Уговори 
износ 
(дин.) 

бр. 
пондера 

бр.  
гратиса 

бр. 
пондера 

бр. 
уговора 

бр. 
пондера 

1 2 3       

1. „Хепи тревл“ доо Крушевац 100,00 13.000,00 60,00 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

2. 

Снежана Трујић ПР ТА 
„Спорт трим тревл“ Београд 
(Нови Београд) 

96,64 13.770,00 56,64 На 15 п.у. 20,00 31 20,00 

3. 
„Навис“ доо Крушевац, 
варијанта 1 (Сребрно језеро) 

91,32 15.200,00 51,32 На 15 п.у. 20,00 59 20,00 

4. 
„Навис“ доо Крушевац, 
варијанта 2 (Копаоник) 

90,78 15.360,00 50,78 На 15 п.у. 20,00 34 20,00 

Напомена 

обе понуде су прихватљиве; 
наручилац може закључити уговор са прворангираним понуђачем, под условима из 

чл. 112. ст. 1. ЗЈН-а; 
наручилац ће доставити уговор о јавној набавци прворангираном  понуђачу, под 

условима из чл. 113.   ст. 1. ЗЈН-а; 

 
5. Назив понуђача чија је понуда најповољнија  

 

После стручне оцене понуда утврђено је да су за јавну набавку 2У/2019,  прворангиране понуде следећих 
понуђача: 

1) за партију 1 екскурзија ученика 1. разреда, једнодневна, релација: Крушевац – Врњачка Бања – 
Љубостиња – Крушевац  – „Хепи тревл“ доо Крушевац, 

2) за партију 2 екскурзија ученика 2. разреда, једнодневна, релација: Крушевац – Јагодина (Зоолошки 
врт и Музеј воштаних фигура) – Свилајнац (Природњачки центар) - Крушевац  – „Хепи тревл“ доо 
Крушевац, 

3) за партију 3 екскурзија ученика 3. разреда, једнодневна, релација: Крушевац – Ресавска пећина – 
Манација – раваница - Крушевац – „Пера турс“ доо Зајечар, 

4) за партију 4 екскурзија ученика 4. разреда, једнодневна, релација: Крушевац – Авала (споменик 
Незнаном јунаку, торањ) – Београд (храм Светог Саве, Калемегдан – ЗОО врт) – Кнез Михајлова 
улица – Велика Плана (Мек Доналдс) - Крушевац – „Пера турс“ доо Зајечар, 

5) за партију 5 екскурзија ученика 5. разреда, двонодневна, релација: Крушевац – Ртањ преко 
Честобродице – Гамзиград – Злотска пећина – Неготин (родна кућа Мокрањца) –Ђердап – Лепенски 
вир – Кладово – Голубачки град – Сребрно језеро – Виминацијум - Крушевац – „Навис“ доо 
Крушевац, 

6) за партију 6 екскурзија ученика 6. разреда, дводневна, релација: Крушевац – манастир 
Благовештење – Мокра гора (Шарганска осмица, Мећавник) – Бајина Башта – Кремна (кућа Тарабића) 
– Сирогојно (етно село) – Стопића пећина – Златибор - Крушевац – „Пера турс“ доо Зајечар, 
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7) за партију 7 екскурзија ученика 7. разреда, дводневна, релација: Крушевац – Горњи Милановац – 
Таково (музеј, таковски грм) – Струганик (кућа војводе Живојина Мишића) – Бранковина (Протина 
школа, Учитељски стан, гробље породице Ненадовић, црква, гроб Десанке Максимовић) – Ваљево 
(Народни музеј, Муселимов конак, Тешњара) – Цер (споменик ратницима из Првог светског рата) – 
Лозница (манастир Троноша) – Тршић – Ваљево - Крушевац  – „Хепи тревл“ доо Крушевац, 

8) за партију 8 екскурзија ученика 8. разреда, тродневна, релација: Крушевац – Сурчин – Фрушка 
гора (манастири Хопово и Крушедол) – Сремски карловци – Нови Сад – Субоица – Бечеј (дворац 
Дунђерски) – Суботица – палић (зоо врт) - Крушевац – „Навис“ доо Крушевац, 

9) за партију 9 настава у природи за ученике 2. разреда, седмодневна, релација: Крушевац – Ивањица 
- Крушевац -  „Хепи тревл“ доо Крушевац, 

10) за партију 10 настава у природи за ученике 4. разреда, седмодневна, релација:  Крушевац – 
Ивањица – Крушевац - „Хепи тревл“ доо Крушевац 

и предлаже директору њихов избор доношењем одлуке о додели уговора. 
 

* * * 
 

Директор ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац је усвојио Извештај о стручној оцени понуда бр. 791/19 од 
08. 11. 2019. и на основу законског овлашћења донео одлуку као у диспозитиву. 

 
 

Упутство о правном средству: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права. Захтев се подноси ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Крушевац, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доставити:  
- архиви, 

 


