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НАРУЧИЛАЦ: ОШ ,, Жарко Зрењанин'' 

Скореновац 

Број ЈН: 1.2.1/2020 

Број одлуке:  98/20 

Датум:  09.03.2020 године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015), директор ОШ ,, Жарко Зрењанин''Скореновац Шаламон Геза доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу -  ДОО ,, Arriva Litas’’, Моше Пијаде 9  , 12000 

Пожаревац , ПИБ 101974022, МБ 07163851  заведена под бројем 59/20 од 14.02.2020 

.године за јавну набавку туристичких услуга. 

Образложење 

Наручилац је дана 31.01.2020. године донео Одлуку о покретању јавне набавке , бр. 37/20 за 

јавну набавку услуга , ОРН: 6351000 –туристичке услуге,  обликовану  по партијама. 

У плану набавки ова набавка је заведена под бројем 1.2.1/2020  , а дана 05 .02.2020. године 

објавио је позив за подношење понуда на порталу Јавних набавки и школском интернет 

порталу. 

До истека рока за подношење понуда  14.02.2020 до 10:00 часова на  адресу наручиоца 

приспелa je   једна (1) понуда. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр.94/20 од 06.03.2020. године, Комисија за јавне набавке 

је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци 

Врста предмета  јавне набавке: набавка услуга 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – туристичке услуге. 

У плану набавки ова набавка је заведена под бројем 1.2.1/2020 . 

Процењена вредност јавне набавке  износи: 

Процењена вредност јавне набавке износи укупно 355.000,00 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 

426.000,00 динара . 

Партија 1-екскурзија ученика нижих разреда 1-4. Процењена вредност за партију 1 је 

170.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 204.000,00 динара. 
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Партија 2-екскурзија ученика виших  разреда 5-7. Процењена вредност за партију 2 је 

185.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 222.000,00 динара. 

2. Подаци о понуђачима 

У поступку је учествовала један   (1) понуђач: 

1.  Понуђач ДОО ,, Arriva Litas’’, Моше Пијаде 9  , 12000 Пожаревац , ПИБ 101974022, 

МБ 07163851  понудио је без ПДВ-а 215.180,00 динара( 

двестапетнаестхиљадастоосамдесет  и 00/100 динара), а са ПДВ-ом 258.216.,00 

(двестапедесетосамхиљададвестотинешеснаест i 00/100 динара), за 100% ученика, 

односно по партијама : 

  

• Партија један: екскурзија ученика нижих разреда 1-4: 105.125,00 без ПДВ-а 

односно са ПДВ-ом 126.150,00 динара, за 100% ученика ,   односно по ученика 

3.625,00 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 4.350,00 динара. 

 

• Партија два: екскурзија ученика виших  разреда 5-7:  110.055,00 динара без 

ПДВ-а а са ПДВ-ом 132.066,00 за 100% ученика , односно по ученику 3.795,00  

динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 4.554,00 динара. 

 
 

3. Подаци о одбијеним понудама 

Укупан број поднетих понуда износи један  (1) 

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Одбијених понуда није било. 

4. Ранг листа понуђача 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:  

Назив понуђача Понуђене цене без  ПДВ-а и са ПДВ-ом 

1. ДОО ,, Arriva Litas’’ 

Пожаревац 

215.180,00 динара без ПДВ-а односно 258.216,00 са ПДВ-ом 

за 100% ученика односно по партијама : 

Партија 1: 3.625,00 динара по ученику без ПДВ-а, а са ПДВ-

ом 4.350 динара. 

Партија 23.795,00 динара по ученику без ПДВ-а, а са ПДВ-

ом 4.554,00 динара. 

 

5. Најповољнија понуда 
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На основу стручне оцене понуда, Комисија је констатовала да је користећи се критеријумом  

,,најнижа цена'' ,  најповољнија и једина понуда ДОО ,, Arriva Litas’’, Моше Пијаде 9  , 

12000 Пожаревац , ПИБ 101974022, МБ 07163851  са понудом од 4.350,00 динара са 

ПДВ-ом по ученику у партији 1, односно 4.554,00 динара са ПДВ-ом по ученику у 

партији 2. 
 

6. Подизвођач 

Понуђачи  ће набавку извршити самостално без подизвођача 

7. Састав Комисије 

1. 1 Тот Роберт – секретар школе  

 2. Крничан Нађ Магдолна- наставник разрeдне наставе; 

 3.  Сатмари Илона- члан Савета родитеља. 

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора 

којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен   ДОО ,, Arriva Litas’’, Моше 

Пијаде 9  , 12000 Пожаревац , ПИБ 101974022, МБ 07163851  са понудом од од 4.350,00 

динара са ПДВ-ом по ученику у партији 1, односно 4.554,00 динара са ПДВ-ом по 

ученику у партији 2, са којим ће наручилац по истеку прописаног рока за жалбу склопити 

уговор ако се испуне услови из конкурсне документације.  Понуда је заведена под бројем 59/20, 

од  14.02.2020. 

 

Одлуку доставити понуђачу  у року од три дана од дана доношења. 

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 пет  

дана од дана пријема исте. 

        ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

_____________________ 

        Шаламон Геза  

 

 

 


