
Република Србија 

СРЕДЊА ШКОЛА“МИОНИЦА“ 

Ул. Кнеза Грбовића бб 

Број: 64-01/20 

Датум: 27.01.2020.год. 

Мионица 

 

 

 На основу Одлуке о покретању  поступка јавне набавке мале вредности услуга број 6/1-01/20 од 

08.01.2020. године, Решења о образовању комисије која ће спровести поступак набавке број 7/1-

01/20 од 08.01.2020.године, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 59-01/20 од 

23.10.2020. 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 мале вредности услуга број 1/2020 – набавка  услуга  организације и реализације 

студијског путовања ученика I, II и III године и екскурзије ученика III и IV године у школској 

2019/2020.години, Уговор о јавној набавци мале вредности услуга- услуга  организације и 

реализације студијског путовања ученика I, II и III године и екскурзије ученика III и IV године 

додељује се понуђачу Рекреатива доо Ваљево, Владе Даниловића 1, 14000 Ваљево, ПИБ: 

109016442, матични број: 21111929. 

 

  

Образложење 

  

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Средња школа „Мионица“ из Мионице  

2. Адреса наручиоца: место: Мионица, ул. Кнеза Грбовића бб.  

3. Редни број јавне набавке 1/2020.  

4. Предмет ЈНМВ је набавка услуга и то: набавка  услуга  организације и реализације студијског 

путовања ученика I, II и III године и екскурзије ученика III и IV године у школској 2019/2020.години  

5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности.   

6. Процењена вредност ЈНМВ је 1.152.000,00 динара без ПДВ-а. 

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

средстава. 

8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

1.  Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2020, је дана 

13.01.2020. године, објављен на Порталу јавних набавки и Интернет адреси Наручиоца 

Средња школа „Мионица“ у Мионици.  
Рок  за  достављање  понуда,  утврђен позивом за достављање понуда био је закључно са 

21.01.2020.године до 12,00 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: 

 

Ред. 

Бр. 

Бр. под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра 

понуђача 

Датум 

пријема 

понуде 

Час 

пријема 

понуде 

1. 51-01/20 

 

 

 

 

Авенија путовања 

Веселина Маслеше 12 

21000 Нови Сад 

20.01.2020. 

 

 

 

 

11:45 

 

 

2.  53-01/20 

 

Рекреатива доо 

Владе Даниловића 1, 

14000 Ваљево 

 

21.01.2020. 11:30 

 

                

 

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

дана 21.01.2020. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 13,30 часова. 

Отварању понуда је присуствовао овлашћени представник понуђача Рекреатива доо Ваљево 
 и истом 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. 59-01/20 од 23.01.2020. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Понуђач Авенија путовања, Веселина Маслеше12, 21000 Нови Сад, није доставио назив хотела у 

којем би ученици били смештени што је услов тражен конкурсном документацијом односно није 

доставио програм путовања нити предрезервацију хотела, у складу са Законом о туризму 

(„Сл.гласник РС“, број 17/2019). Такође, Комисија је констатовала да наведени понуђач у начину 

исказане цене услуга без ПДВ, у поглављу VIII – Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни, није применио члан 35. Закона о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр. 84/2004, 

86/2004-оспр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 

142/2014, 5/2015- усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016- усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017- 

усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019- усклађени дин.изн. и 

72/2019), који мора да се примени поред Закона о јавним набавкама кад су у питању туристичке 

агенције. 
 

 

Прихватљиве понуде: 

 

 

Понуђач Понуђена цена 

 без ПДВ-а по 

 ученику 

  

Рекреатива доо 

Владе Даниловића 1, 

14000 Ваљево 

 22.900,00 

  

 

 

 



Неприхватљиве понуде: 

 

Понуђач Авенија путовања, Веселина Маслеше12, 21000 Нови Сад, није 

доставио назив хотела у којем би ученици били смештени што је услов 

тражен конкурсном документацијом односно није доставио програм 

путовања нити предрезервацију хотела, у складу са Законом о туризму 

(„Сл.гласник РС“, број 17/2019). Такође, Комисија је констатовала да 

наведени понуђач у начину исказане цене услуга без ПДВ, у поглављу VIII 

– Образац структуре цене са упутством како да се попуни, није применио 

члан 35. Закона о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр. 84/2004, 

86/2004-оспр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени 

дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015- усклађени дин.изн., 83/2015, 

5/2016- усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017- усклађени дин.изн., 

113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019- усклађени дин.изн. 

и 72/2019), који мора да се примени поред Закона о јавним набавкама кад 

су у питању туристичке агенције. У складу са наведеним, Наручилац ову 

понуду одбија као неприхватљиву сагласно одредби члана 106. став 1 тач. 5. 

Закона о јавним набавкама. 

 

4. Рангирање прихватљивих понуда: 

 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом 
критеријума најнижа понуђена цена, извршено је рангирање свих 
прихватљивих понуда: 

 

 
 

  Ред.   
ПОНУЂАЧ 

   ЦЕНА ПО УЧЕНИКУ 

БЕЗ ПДВ 

 

  Бр.       
          

 
1. 

  
Рекреатива доо Ваљево, 
Владе Даниловића 1, 14000 Ваљево  22.900,00  

         

 

5. 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, предлаже се Наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу 

уговора о јавној набавци услуга број 1/2020 – набавка услуге организације и 
реализације студијског путовања ученика I, II и III године и екскурзије ученика 

III и IV године у школској 2019/2020.години са понуђачем Рекреатива доо 

Ваљево, Владе Даниловића 1, 14000 Ваљево,  чија је понуда бр. 53-01/20 од 

21.01.2020.године, оцењена као прихватљива и наjповољнија у поступку јавне 

набавке мале вредности број 1/2020. 

 

 

 
 

 



 

 

 
Директор је као одговорно лице наручиоца прихватио предлог Комисије за 

спровођење поступка јавне набавке мале вредности, 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 мале вредности у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на 

Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. Закона. 

 

 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

      ________________________ 

             Катарина Чарапић 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


