
Основна школа „Слободан Секулић“ Ужице 

Дел.број 602-580/11 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“, 

бр.124/2012 и 68/2015), јавна установа Основна школа „Слободан Секулић“ Ужице 31000 

Ужице,Улица норвешких интернираца 18 објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору ЈН бр. 3/2019 партије број 1,2,3, 4, 6, и 8 

 

У поступку за јавну набавку услуга за извођење наставе у природи и екскурзија за ученике 

школе, назив из општег речника набавке: 63516000 услуге организације путовања, отворени поступак 

јавне набавке број  3/2019 обликован у 8 партија,  наручилац је донео одлуку о додели уговора број 602-
580/9 дана  06.11.2019. године  на основу које су  закључени уговори о јавној набавци. 

 

Партија 1: 

Укупна уговорена вредност јавне набавке је 870.188,55 без ПДВ односно 879.175,00дин са ПДВ-

ом. 

- Најнижа и највиша понуђена цена поднете понуде  износи  15.821,61дин без ПДВ односно 

15.985,00динара по ученику . 

- Највиша и најнижа понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  износи 15.821,61дин без 

ПДВ-а односно 15.985,00динара  са ПДВ-ом по ученику што за укупан број ученика за које ће се 

реализавати настава у природи износи 870.188,55дин  без ПДВ односно 879.175,00динара са 

ПДВ-ом 

 

Наручилац је у овом поступку за партију 1 примио  укупно једну прихватљиву понуду.  

 

Партија 2: 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 948.057,56дин без ПДВ односно 957.580,00динара са 

ПДВ-ом 

- Најнижа и највиша понуђена цена поднете понуде  износи  16.345,82дин без ПДВ односно 

16.510,00динара по ученику  . 

- Највиша и најнижа понуђена цена  код  прихватљиве понуде  16.345,82дин без ПДВ односно 

16.510,00динара по ученику  што за укупан број ученика за које ће се реализавати настава у 

природи износи  948.057,56дин без ПДВ односно 957.580,00динара са ПДВ-ом 

 

Наручилац је у овом поступку за партију 2 примио  укупно једну прихватљиву понуду 

 

Партија 3: (услуга извођења наставе у природи  за ученике трећег разреда): 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 859.902,84дин без ПДВ односно 868.020,00дин са 

ПДВ-ом 

- Најнижа и највиша  понуђена цена поднете и прихватљиве  понуде  износи  16.860,84дин без 

ПДВ односно 17.020,00динара  са ПДВ-ом по ученику што за укупан број ученика за које ће се 

реализавати настава у природи  је 859.902,84дин без ПДВ односно 868.020,00дин са ПДВ-ом 

 

Наручилац је у овом поступку за партију примио  укупно једну прихватљиву понуду. 

 

Партија 4 (услуга извођења наставе у природи  за ученике четвртог разреда): 



- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 1.045.372,08дин без ПДВ односно 1.055.240,00динара 

са ПДВ-ом 

- Најнижа и највиша  понуђена цена поднете и прихватљиве  понуде  износи  16.860,84динара без 

ПДВ односно 17.020,00динара  са ПДВ-ом по ученику што за укупан број ученика за које ће се 

реализавати настава у природи  износи 1.045.372,08дин без ПДВ односно 1.055.240,00динара са 

ПДВ-ом 

 

Наручилац је у овом поступку за партију 4 примио  укупно једну прихватљиву понуду. 

 

Партија 6 (услуга извођења екскурзије за ученике шестог разреда): 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 417.320,90дин без ПДВ односно 424.110,00дин са 

ПДВ-ом. 
- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  6.228,70динара без ПДВ односно 6.330,00динара 

по ученику  а највиша понуђена цена износи 7.200,00динара без и са ПДВ-ом  

- Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  7.200,00динара без и са  ПДВ-ом по 

ученику  а најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде износи 6.228,70динара  без ПДВ-а 

односно 6.330,00динара са ПДВ-ом по ученику што за укупан број ученика за које ће се 

реализавати екскурзија износи 417.320,90дин без ПДВ односно 424.110,00дин са ПДВ-ом. 

 

Наручилац је у овом поступку за партију 6 примио  укупно 4  понуде од којих су све понуде 

прихватљиве. 

 

Партија 8 (услуга извођења екскурзије за ученике осмог разреда): 

- Укупна уговорена вредност јавне набавке је 489.592,45дин без ПДВ односно 497.140,00дин са 

ПДВ-ом. 
- Најнижа понуђена цена поднете понуде  износи  7.307,35динара без ПДВ односно 7.420,00динара 

по ученику  а највиша понуђена цена износи 8.435,00динара без ПДВ-а односно 8.585,00 динара 

са ПДВ-ом по ученику. 

- Највиша понуђена цена  код  прихватљиве понуде  износи  8.435,00динара без ПДВ-а односно 

8.585,00 динара са ПДВ-ом по ученику  а најнижа понуђена цена  код  прихватљиве понуде  

износи  7.307,35динара без ПДВ односно 7.420,00динара по ученику, што за укупан број ученика 

за које ће се реализавати екскурзија износи 489.592,45дин без ПДВ односно 497.140,00дин са 

ПДВ-ом. 
Наручилац је у овом поступку за партију 8 примио  укупно 4  понуде од којих су све  понуде 

прихватљиве. 

 

Сви уговори  се реализују без учешћа подизвођача. 

 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора  дана 06.11.2019. године  . 

 

Уговори о јавној набавци за партије 1.2.3.4.6 и 8 су закључени са наручиоцем  30.11.2019. године  

Сви уговори важе до 16. јуна 2020.године изузев уговора за партију 8 који важи до 02. јуна 2020. 

 

Основни подаци о даваоцу услуга:  

За партије 1, 2, 3, 4, 6 и 8 Д.Т.У.Т. „Балканик“ доо Ваљево, Улица  Синђелићева 24, ПИБ 101492932 , 

матични број 07969813, телефон 014/223-334 

 

Укупна уговорена цена се може мењати наниже или навише у зависности од коначног броја ученика 

који буду учествовали у реализацији наставе у природи /екскурзије и у случају нереализовања дела 

садржаја из Програма путовања. 


