ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ"
Вука Караџића бр.6/а
Број: 18/8-1
Дана: 02.03.2018.године
ПРИГРЕВИЦА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС „
бр.124/12,14/15,68/15) директор ОШ „Младост"Пригревица доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈНМВ УСЛУГА бр. 1/2018
УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА извођења екскурзија за ученике од 1. до
8.разреда за школску 2017/2018 годину додељује се
Партија 1. Екскурзија ученика 1. и 2. разреда, једнодневна уговор се додељује понуђачу ЕURO
LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU,POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR, Pariska br.3.
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком директора ОШ „Младост" у Пригревици број 18/1 од 12.02.2018. године,
покренут је поступак јавне набавке услуге – извођење екскурзија ученика од 1. до 8. разреда ОШ
„Младост“ у Пригревици у школској 2017/2018. години, у поступку јавне набавке мале вредности,
редни број јавне набавке 1/2018.
Процењена вредност јавне набавке: 1.100.000,00 динара.
Партију 1. је 170.000,00 динара-Максималан број ученика 47.
Средства за јавну набавку обезбеђују родитељи ученика који путују на екскурзију.
У складу са процењеном вредношћу, сходно члану 39. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуге –
извођење екскурзија ученика од 1. до 8. разреда у школској 2017/2018. години, редни број јавне
набавке 1/2018. Ознака из општег речника набавке 63516000 – услуге организације путовања.
Критеријум за избор понуда је „најнижа понуђена цена“, која подразумева цену по
ученику са свим трошковима без ПДВ-а, за сваку партију посебно.
Наручилац је позив и конкурсну документацију објавио на порталу Управе за јавне набавке
и на својој интернет страници. Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки
и на интернет страници наручиоца , дана 20.02.2018.године. Рок за подношење понуда је био до
28.02.2018.године до 10 часова.
Благовремено, односно до 28.02.2018. године до 10 часова примљене су 2 ( две) понуде, по
следећем редоследу:
Р.
Назив и седиште понуђача
Бр.
1. CRVENI SIGNAL DOO SOMBOR,22 Decembra br.40
2. ЕURO LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR, Pariska
br.3
Неблаговремених понуда није било.Након спроведеног поступка отварања понуда и
сачињавања Записника о отварању понуда број : 18/6-1 од 28.02.2018.године, Комисија за јавну
набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 01.03.2018.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: Предмет јавне
набавке бр.1/2018 су набавка УСЛУГА извођења екскурзија за ученике од 1. до 8.разреда за
школску 2017/2018 годину
Ознака из општег речника набавке 63516000 – услуге организације путовања.

Понуде које су одбијене: све понуде су прихватљиве.
Партија 1. Екскурзија ученика 1. и 2. разреда, једнодневна Ранг листа прихватљивих понуда
применом критеријума за доделу уговора:
Р.
Бр.
1.

Назив и седиште понуђача
ЕURO LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I
USLUGE SOMBOR, Pariska br.3

Понуђена цена

1.935,00 динара по
ученику

CRVENI SIGNAL DOO SOMBOR,22 Decembra br.40
2.

2.355,00 динара по
ученику

Порески третман предметне услуге јавне набавке са становишта ЗЈН је битан код рангирања понуда
када је у питању понуђена цена, јер се рангирање понуда врши на основу цене без пореза на додату
вредност. Међутим, с обзиром да је порески третман туристичких услуга специфичан и посебно
нормиран у члану 35. Закону о порезу на додату вредност. Због специфичности јавних набавки код
услуга извођења екскурзија и у складу са законом, узима се цена која је повољнија за наручиоца.
Понуда понуђача Еуро Лине из Сомбора је укупно нижа од понуде понуђача Црвени сигнал из
Сомбора ,а како се цена екскурзије плаћа из родитељског динара комисија за јавне набавке
предлаже да се уговор за партију 1. додели понуђачу.
Понуђачи којима се додељује уговор:
Партија 1. Екскурзија ученика 1. и 2. разреда, једнодневна уговор се додељује понуђачу ЕURO
LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU,POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR, Pariska br.3.На основу
изнетог, одлучено је као у диспозитиву одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у
року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен
чланом 149. Закона о јавним набавкама.

Директор Школе
Евица Остојић

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ"
Вука Караџића бр.6/а
Број: 18/8-2
Дана: 02.03.2018.године
ПРИГРЕВИЦА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС „
бр.124/12,14/15,68/15) директор ОШ „Младост"Пригревица доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈНМВ УСЛУГА бр. 1/2018
УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА извођења екскурзија за ученике од 1. до
8.разреда за школску 2017/2018 годину додељује се
Партија 2. Екскурзија ученика 3. и 4. разреда, једнодневна уговор се додељује понуђачу ЕURO
LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU,POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR, Pariska br.3.
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком директора ОШ „Младост" у Пригревици број 18/1 од 12.02.2018. године,
покренут је поступак јавне набавке услуге – извођење екскурзија ученика од 1. до 8. разреда ОШ
„Младост“ у Пригревици у школској 2017/2018. години, у поступку јавне набавке мале вредности,
редни број јавне набавке 1/2018.
Процењена вредност јавне набавке: 1.100.000,00 динара.
Партију 2. је 230.000,00 динара-Максималан број ученика 47.
Средства за јавну набавку обезбеђују родитељи ученика који путују на екскурзију.
У складу са процењеном вредношћу, сходно члану 39. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуге –
извођење екскурзија ученика од 1. до 8. разреда у школској 2017/2018. години, редни број јавне
набавке 1/2018. Ознака из општег речника набавке 63516000 – услуге организације путовања.
Критеријум за избор понуда је „најнижа понуђена цена“, која подразумева цену по
ученику са свим трошковима без ПДВ-а, за сваку партију посебно.
Наручилац је позив и конкурсну документацију објавио на порталу Управе за јавне набавке
и на својој интернет страници. Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки
и на интернет страници наручиоца , дана 20.02.2018.године. Рок за подношење понуда је био до
28.02.2018.године до 10 часова.
Благовремено, односно до 28.02.2018. године до 10 часова примљене су 2 ( две) понуде, по
следећем редоследу:
Р.
Назив и седиште понуђача
Бр.
1. CRVENI SIGNAL DOO SOMBOR,22 Decembra br.40
2. ЕURO LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR, Pariska
br.3
Неблаговремених понуда није било.Након спроведеног поступка отварања понуда и
сачињавања Записника о отварању понуда број : 18/6-2 од 28.02.2018.године, Комисија за јавну
набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 01.03.2018.године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: Предмет јавне
набавке бр.1/2018 су набавка УСЛУГА извођења екскурзија за ученике од 1. до 8.разреда за
школску 2017/2018 годину
Ознака из општег речника набавке 63516000 – услуге организације путовања.
Понуде које су одбијене: све понуде су прихватљиве.
Партија 2. Екскурзија ученика 3. и 4. разреда, једнодневна Ранг листа прихватљивих понуда
применом критеријума за доделу уговора:
Р.
Бр.
1.

Назив и седиште понуђача
ЕURO LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I
USLUGE SOMBOR, Pariska br.3

Понуђена цена

2.480,00 динара по
ученику

CRVENI SIGNAL DOO SOMBOR,22 Decembra br.40
2.

2.705,00 динара по
ученику

Порески третман предметне услуге јавне набавке са становишта ЗЈН је битан код рангирања понуда
када је у питању понуђена цена, јер се рангирање понуда врши на основу цене без пореза на додату
вредност. Међутим, с обзиром да је порески третман туристичких услуга специфичан и посебно
нормиран у члану 35. Закону о порезу на додату вредност. Због специфичности јавних набавки код
услуга извођења екскурзија и у складу са законом, узима се цена која је повољнија за наручиоца.
Понуда понуђача Еуро Лине из Сомбора је укупно нижа од понуде понуђача Црвени сигнал из
Сомбора ,а како се цена екскурзије плаћа из родитељског динара комисија за јавне набавке
предлаже да се уговор за партију 2. додели понуђачу.
Понуђачи којима се додељује уговор:
Партија 2. Екскурзија ученика 3. и 4. разреда, једнодневна уговор се додељује понуђачу ЕURO
LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU,POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR, Pariska br.3.На основу
изнетог, одлучено је као у диспозитиву одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у
року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен
чланом 149. Закона о јавним набавкама.
Директор Школе

Евица Остојић

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ"
Вука Караџића бр.6/а
Број: 18/8-3
Дана: 02.03.2018.године
ПРИГРЕВИЦА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС „
бр.124/12,14/15,68/15) директор ОШ „Младост"Пригревица доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈНМВ УСЛУГА бр. 1/2018
УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА извођења екскурзија за ученике од 1. до
8.разреда за школску 2017/2018 годину додељује се,
Партија 3. Екскурзија ученика 5. и 6. разреда, једнодневна уговор се додељује понуђачу ЕURO
LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU,POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR, Pariska br.3.
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком директора ОШ „Младост" у Пригревици број 18/1 од 12.02.2018. године,
покренут је поступак јавне набавке услуге – извођење екскурзија ученика од 1. до 8. разреда ОШ
„Младост“ у Пригревици у школској 2017/2018. години, у поступку јавне набавке мале вредности,
редни број јавне набавке 1/2018.
Процењена вредност јавне набавке: 1.100.000,00 динара.
Партију 3. је 250.000,00 динара-Максималан број ученика 71.
Средства за јавну набавку обезбеђују родитељи ученика који путују на екскурзију.
У складу са процењеном вредношћу, сходно члану 39. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуге –
извођење екскурзија ученика од 1. до 8. разреда у школској 2017/2018. години, редни број јавне
набавке 1/2018. Ознака из општег речника набавке 63516000 – услуге организације путовања.
Критеријум за избор понуда је „најнижа понуђена цена“, која подразумева цену по
ученику са свим трошковима без ПДВ-а, за сваку партију посебно.
Наручилац је позив и конкурсну документацију објавио на порталу Управе за јавне набавке
и на својој интернет страници. Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки
и на интернет страници наручиоца , дана 20.02.2018.године. Рок за подношење понуда је био до
28.02.2018.године до 10 часова.
Благовремено, односно до 28.02.2018. године до 10 часова примљене су 2 ( две) понуде, по
следећем редоследу:
Р.
Назив и седиште понуђача
Бр.
1. CRVENI SIGNAL DOO SOMBOR,22 Decembra br.40
2. ЕURO LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR, Pariska
br.3
Неблаговремених понуда није било.Након спроведеног поступка отварања понуда и
сачињавања Записника о отварању понуда број : 18/6-3 од 28.02.2018.године, Комисија за јавну
набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 01.03.2018.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: Предмет јавне
набавке бр.1/2018 су набавка УСЛУГА извођења екскурзија за ученике од 1. до 8.разреда за
школску 2017/2018 годину
Ознака из општег речника набавке 63516000 – услуге организације путовања.

Понуде које су одбијене: све понуде су прихватљиве.
Партија 3. Екскурзија ученика 5. и 6. разреда, једнодневна Ранг листа прихватљивих понуда
применом критеријума за доделу уговора:
Р.
Назив и седиште понуђача
Понуђена цена
Бр.
ЕURO LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I
1. USLUGE SOMBOR, Pariska br.3
2.070,00 динара по
ученику
CRVENI SIGNAL DOO SOMBOR,22 Decembra br.40
2.

2.205,00 динара по
ученику

Порески третман предметне услуге јавне набавке са становишта ЗЈН је битан код рангирања понуда
када је у питању понуђена цена, јер се рангирање понуда врши на основу цене без пореза на додату
вредност. Међутим, с обзиром да је порески третман туристичких услуга специфичан и посебно
нормиран у члану 35. Закону о порезу на додату вредност. Због специфичности јавних набавки код
услуга извођења екскурзија и у складу са законом, узима се цена која је повољнија за наручиоца.
Понуда понуђача Еуро Лине из Сомбора је укупно нижа од понуде понуђача Црвени сигнал из
Сомбора ,а како се цена екскурзије плаћа из родитељског динара комисија за јавне набавке
предлаже да се уговор за партију 3. додели понуђачу.
Понуђачи којима се додељује уговор:Партија 3. Екскурзија ученика 5. и 6. разреда, једнодневна
уговор се додељује понуђачу ЕURO LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU,POSREDOVANJE I
USLUGE SOMBOR, Pariska br.3.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у
року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен
чланом 149. Закона о јавним набавкама.

Директор Школе
Евица Остојић

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ"
Вука Караџића бр.6/а
Број: 18/8-4
Дана: 02.03.2018.године
ПРИГРЕВИЦА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС „
бр.124/12,14/15,68/15) директор ОШ „Младост"Пригревица доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈНМВ УСЛУГА бр. 1/2018
УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА извођења екскурзија за ученике од 1. до
8.разреда за школску 2017/2018 годину додељује се,
Партија 4. Екскурзија ученика 7. и 8. разреда дводневна уговор се додељује понуђачу
CRVENI SIGNAL DOO SOMBOR, 22 Decembra br.40
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком директора ОШ „Младост" у Пригревици број 18/1 од 12.02.2018. године,
покренут је поступак јавне набавке услуге – извођење екскурзија ученика од 1. до 8. разреда ОШ
„Младост“ у Пригревици у школској 2017/2018. години, у поступку јавне набавке мале вредности,
редни број јавне набавке 1/2018.Процењена вредност јавне набавке: 1.100.000,00 динара.Партију 4.
је 450.000,00 динара -Максималан број ученика 60.
Средства за јавну набавку обезбеђују родитељи ученика који путују на екскурзију.
У складу са процењеном вредношћу, сходно члану 39. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуге –
извођење екскурзија ученика од 1. до 8. разреда у школској 2017/2018. години, редни број јавне
набавке 1/2018. Ознака из општег речника набавке 63516000 – услуге организације путовања.
Критеријум за избор понуда је „најнижа понуђена цена“, која подразумева цену по
ученику са свим трошковима без ПДВ-а, за сваку партију посебно.
Наручилац је позив и конкурсну документацију објавио на порталу Управе за јавне набавке и на
својој интернет страници. Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца , дана 20.02.2018.године. Рок за подношење понуда је био до
28.02.2018.године до 10 часова.
Благовремено, односно до 28.02.2018. године до 10 часова примљене су 2 ( две) понуде, по
следећем редоследу:
Р.
Назив и седиште понуђача
Бр.
1. CRVENI SIGNAL DOO SOMBOR,22 Decembra br.40
2. ЕURO LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR, Pariska
br.3
Неблаговремених понуда није било.Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања
Записника о отварању понуда број : 18/6-4 од 28.02.2018.године, Комисија за јавну набавку је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 01.03.2018.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: Предмет јавне набавке
бр.1/2018 су набавка УСЛУГА извођења екскурзија за ученике од 1. до 8.разреда за школску
2017/2018 годину.
Ознака из општег речника набавке 63516000 – услуге организације путовања.
Процењена вредност наведене јавне набавке износи 1.100.000,00 динара.

Понуде које су одбијене: све понуде су прихватљиве.
Партија 4. Екскурзија ученика 7. и 8. разреда, дводневна Ранг листа прихватљивих понуда
применом критеријума за доделу уговора:
Р.
Назив и седиште понуђача
Понуђена цена
Бр.
CRVENI SIGNAL DOO SOMBOR,22 Decembra br.40
1.
6.530,00 динара по
ученику
ЕURO LINE PEKEZ D.O.O. ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I
USLUGE SOMBOR, Pariska br.3
2.

6.590,00 динара по
ученику

Порески третман предметне услуге јавне набавке са становишта ЗЈН је битан код рангирања понуда
када је у питању понуђена цена, јер се рангирање понуда врши на основу цене без пореза на додату
вредност. Међутим, с обзиром да је порески третман туристичких услуга специфичан и посебно
нормиран у члану 35. Закону о порезу на додату вредност. Због специфичности јавних набавки код
услуга извођења екскурзија и у складу са законом, узима се цена која је повољнија за наручиоца.
Понуда понуђача Црвени сигнал из Сомбора је укупно нижа од понуде понуђача Еуро лине из
Сомбора,а како се цена екскурзије плаћа из родитељског динара комисија за јавне набавке предлаже
да се уговор за партију 4 додели понуђачу.
Понуђачи којима се додељује уговор:
Партија 4. Екскурзија ученика 7. и 8. разреда дводневна уговор се додељује понуђачу CRVENI
SIGNAL DOO SOMBOR, 22 Decembra br.40.На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву
одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у
року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен
чланом 149. Закона о јавним набавкама.

Директор Школе
Евица Остојић

