
Основна школа “Јован Јовановић Змај“      телефон: +381 23 511 960 
Видаковићева 1а,Зрењанин                         тел.-фaкс: +381 23 536 875 
матични број: 08002142                                 сајт: www.oszmaj.edu.rs 
ПИБ: 101763694                                              е-пошта: atr@oszmaj.edu.rs 
 

  
Број: 16-234/20 
Датум: 5.3.2020. 
 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 16-227/20 од 3.3.2020.године који је 

сачинила Комисија за јавну набавку услуга –извођење екскурзија за ученике ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ Зрењанин  број ЈН 2./2020, обликовану по партијама од 1 до 8, за партије 1 - 8, по позиву 

број 16-185/20 од 24.2.2020.године, директор Наручиоца: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Зрењанин, 

Видаковићева 1/а, дана 5.3.2020.године доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Додељује се уговор за јавну набавку услуге – извођење екскурзија за ученике бр ЈН 2./2020, 

обликовану по партијама од 1 до 8, за партије 1 – 8 , по позиву број 16-185/20 од 24.2.2020. 
објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 24.2.2020.године, 

понуђачу  „МИНОС ТРАВЕЛ “ ДОО,  Зрењанин, Житни трг 4, чија је понуда прихватљива, са 

понуђеном ценом по ученику од: 

За партију  1: 1.991,82 дин. без ПДВ-а, односно 2.390,00 динара са ПДВ-ом 

За партију  2: 2.550,20 дин. без ПДВ-а  односно 3.060,00 динара са ПДВ-ом 

За партију  3: 1.841,81 дин. без ПДВ-а  односно 2.210,00 динара са ПДВ-ом 

За партију  4: 2.350,18 дин. без ПДВ-а  односно 2.820,00 динара са ПДВ-ом 

За партију  5: 2.625,21 дин. без ПДВ-а  односно 3.150,00 динара са ПДВ-ом 

За партију  6: 2.350,15 дин. без ПДВ-а  односно 2.820,00 динара са ПДВ-ом 

За партију  7: 3.041,91 дин. без ПДВ-а  односно 3.650.00 динара са ПДВ-ом 

За партију  8: 8.934,04 дин. без ПДВ-а  односно 10.720,00 динара са ПДВ-ом 

 

са роком важења понуде: до истека уговора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Назив наручиоца: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Зрењанин 
Адреса наручиоца: Зрењанин, Видаковићева 1/а. 
Интернет страница наручиоца: www.oszmaj.edu.rs 

Врста наручиоца: Установа 
Врста предмета: Набавка услуга – извођење екскурзија за ученике од 1 до 8 разреда, обликована по 

партијама од 1 до 8,  

Назив и ознака из општег речника набавки – услуге организације путовања:  63516000 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца дана  24.2.2020.године. 
Јавна набавка је обликована по партијама од 1: за ученике првог разреда,  до  8: за ученике осмог 

разреда. 
Процењена вредност  партије 1-8  је 900.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Основни подаци о понуђачима: 

Благовремено,односно до 3.3.2020. године до 11,30 часова  примљене су понуде следећих 

понуђача и по наведеном редоследу: 

http://www.oszmaj.edu.rs/


 

 

Р. 

бр.  

Број под којим је 

понуда заведена  

Назив и седиште 

понуђача/шифра понуђача  

Датум 

пријема  
Час пријема  

1.  16-221/20 МИНОС ТРАВЕЛ ДОО 2.3.2020.   12,00 

2. 16-225/20 САГОТ СР 3.3.2020   11,09 

     

 Неблаговремене понуде: нема 

 

Поступак отварања понуда спроведен је дана  3.3.2020.године од  12:00 до 13:15 часова, о  чему је 

сачињен Записник о отварању понуда. 
 

Комисија је спровела поступак прегледа и оцене понуда и дана 4.3.2020.године сачинила Извештај 

о стручној оцени понуда. 
 

У поступку прегледа понуда Комисија је утврдила следеће: 
 

Благовремено, до 3.3.2020. године до 11,30 часова, приспеле су понуде следећих понуђача: 

 

Р. 

бр.  

Број под којим је 

понуда заведена  

Назив и седиште 

понуђача/шифра понуђача  

Датум 

пријема  
Час пријема  

1.  16-221/20 МИНОС ТРАВЕЛ ДОО 2.3.2020.   12,00 

2. 16-225/20 САГОТ СР 3.3.2020   11,09 

     

 

 

Неблаговремене понуде: НЕМА 
 

 

Комисија констатује да су понуђачи поднели следеће цене и евентуалне попусте:  
 

Р. бр.  Подаци из понуде  

 
  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
 

МИНОС ТРАВЕЛ ЗРЕЊАНИН 

Број под којим је понуда заведена  16-221/20 

Начин на који понуђач наступа  Самостално 

Понуђена цена  

За партију  1: 1.991,82 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  2: 2.550,20 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  3: 1.841,81 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  4: 2.350,18 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  5: 2.625,21 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  6: 2.350,15 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  7: 3.041,91 дин. без 



 

ПДВ-а 

За партију  8: 8.934,04 дин. без 

ПДВ-а 

 

Евентуални попусти које нуди понуђач  - 

Уочени недостаци у понуди:   

Рок важења понуде   До истека уговора 

  

  

1.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
                  САГОТ ЗРЕЊАНИН 

 

Број под којим је понуда заведена  16-225/20 

Начин на који понуђач наступа  Са подизвођачем 

Понуђена цена   

Евентуални попусти које нуди понуђач                        - 

Уочени недостаци у понуди:  

1. Није достављен доказ да је 

понуђач регистрован 

2. Није достављена лиценца 

3. Није достављен програм 

путовања за  партије  

4. Није попуњена референтна 

листа ни општи услови 

путовања 

5. Нема доказе да испуњава 

услове из чл.3-9 

Правилника о начину 

организованог превоза деце 

 

Рок важења понуде   До истека уговора 

  

 

 

Достављени докази о испуњености услова: 
 

 

 

 

ДОКАЗ 

МИНОС ТРАВЕЛ ДОО 

Зрењанин, Житни трг 4 

Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. 

и 76. Закона: 
да 

Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 

75. Закона 
да 

Изјава понуђача о испуњавању додатних услова 

и чл. 76 ст.2 Закона 
да 

Референтна листа – списак пружених услуга да 
Изјава о независној понуди да 

Изјава о достављању средстава финансијског 

обезбеђења за испуњавање уговорних обавеза у 

случају доделе уговора 

да 



 
  

Модел уговора да 
Овлашћење за заступање да 

  

 

 

 

 

ДОКАЗ 

САГОТ СР Зрењанин, Петра 

Ковалића 36 САГОТ СР 

Зрењанин, Петра Ковалића 36 
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. 

и 76. Закона: 
Делимично (нема доказ да је 
регистрован, није доставио доказ 
о лиценци) 

Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 

75. Закона 
Да, делимично 

Изјава понуђача о испуњавању додатних услова 

и чл. 76 ст.2 Закона 
да 

Референтна листа – списак пружених услуга не 
Изјава о независној понуди да 

Изјава о достављању средстава финансијског 

обезбеђења за испуњавање уговорних обавеза у 

случају доделе уговора 

да 

  

Модел уговора да 
Овлашћење за заступање да 

  

 

 

Уочени недостаци у понудама: 
1. Код понуђача САГОТ СР Зрењанин, није достављен доказ да је регистрован, није достављен  

доказ о поседовању лиценце 
2. Нису достављени: Програм путовања, ни Општи услови путовања 
 

 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: САГОТ СР 

Зрењанин, Петра Ковалића 36. 
Понуђач је приликом отварања понуда изјавио да је регистрација код надлежног органа у процедури 

и да је још не поседује.  
Комисија констатује да понуђач није испунио све обавезне и додатне услове наведене у конкурсној 

документацији., па у складу са чланом 106 Закона одбија понуду овог понуђача.  
 

 

 
 Критеријум за доделу уговора: 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

Ранг листа понуђача према критеријуму: 

Р. бр.  Подаци из понуде  

 
  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
 

МИНОС ТРАВЕЛ ЗРЕЊАНИН 

Број под којим је понуда заведена  16-221/20 

Начин на који понуђач наступа  Самостално 

Понуђена цена  

За партију  1: 1.991,82 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  2: 2.550,20 дин. без 

ПДВ-а 



 

За партију  3: 1.841,81 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  4: 2.350,18 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  5: 2.625,21 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  6: 2.350,15 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  7: 3.041,91 дин. без 

ПДВ-а 

За партију  8: 8.934,04 дин. без 

ПДВ-а 

 

Евентуални попусти које нуди понуђач  - 

Уочени недостаци у понуди:   

Рок важења понуде   До истека уговора 

 

 

 На основу свега изнетог, Комисија за јавну набавку предлаже одговорном лицу наручиоца 

да уговор додели понуђачу: 
 

 „МИНОС ТРАВЕЛ “ ДОО,  Зрењанин, Житни трг 4, чија је понуда прихватљива, са понуђеном 

ценом по ученику од: 

За партију  1: 1.991,82 дин. без ПДВ-а, односно 2.390,00 динара са  ПДВ-ом 

За партију  2: 2.550,20 дин. без ПДВ-а  односно 3.060,00 динара са  ПДВ-ом 

За партију  3: 1.841,81 дин. без ПДВ-а  односно 2.210,00 динара са  ПДВ-ом 

За партију  4: 2.350,18 дин. без ПДВ-а  односно 2.820,00 динара са  ПДВ-ом 

За партију  5: 2.625,21 дин. без ПДВ-а  односно 3.150,00 динара са  ПДВ-ом 

За партију  6: 2.350,15 дин. без ПДВ-а  односно 2.820,00 динара са  ПДВ-ом 

За партију  7: 3.041,91 дин. без ПДВ-а  односно 3.650.00 динара са  ПДВ-ом 

За партију  8: 8.934,04 дин. без ПДВ-а  односно 10.720,00 динара са ПДВ-ом 

 

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 
 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права 

у року од 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев 

за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
      
 

                                                                                                               Директор школе 
 

               Тања Рођенков 
  
 

 


