
 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВОЈВОДА МИШИЋ“ 
др Милутина Ивковића 4  
11040 Београд 
Број: 17/11-14 
Датум: 03.12.2018. године 
 

 На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета, са 
циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију посебно броj 
17/11-1 од 08.11.2018. године и Извештаја комисије за спровођење поступка јавне набавке о 
стручној оцени понуда број 17/11-13 од 03.12.2018. године, директор Основне школe „Војвода 
Мишић“ из Београда, доноси 

О Д Л У К У  
о обустави поступка 

ЈН бр. 1.2.1/18 
 

Партија бр. 1 
 

 
I – Обуставља се поступак: 
 

Обуставља се поступак јавне набавке услуга – извођење екскурзије, наставе у 
природи и излета, за потребе Основне школе „Војвода Мишић“ из Београда, ЈН бр. 
1.2.1/18. 

Образложење 
 

 На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Основне школe „Војвода 
Мишић“ из Београда,  донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности 
услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета, са циљем закључења оквирног 
споразума са једним понуђачем за сваку партију посебно број 17/11-1 од 08.11.2018. године, 
ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације путовања, ЈН бр. 
1.2.1/18. 

 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 

15.11.2018. године на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 

До истека рока за подношење понуда, 23.11.2018. године до 11.30 часова, на адресу 
наручиоца, за партију број 1 приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача: 

 
 

Ред. 
бр. 

 
Број и датум 

понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 486/18  
од 21.11.2018. год. 

LIBERTY TRAVEL DOO, Булевар 
Револуције 34, Београд 23.11.2018. год. 10.31 

 
 

Неблаговремена понуда није било. 



 

 
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 

набавке, одређена Решењем број 17/11-2 од 08.11.2018. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда број 17/11-9 од 23.11.2018. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила Извештај о истом.  

                                                                                                                   
 

II - Подаци о јавној набавци: 

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Војвода Мишић“, Др Милутина 
Ивковића 4, 11040 Београд. 

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/18. 

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и 
излета, за потребе Основне школе „Војвода Мишић“ из Београда, обликована у 6 (шест) 
партија: 

 Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разреда; 
 Партија број 2: Излет за ученике I, II, III и IV разредa; 
 Партија број 3: Излет за ученике I, II, III и IV разреда; 
 Партија број 4: Излет за ученике V, VI, VII и VIII разреда; 
 Партија број 5: Екскурзија за ученике V и VI разредa; 
 Партија број 6: Екскурзија за ученике VII и VIIIразредa. 

4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања. 

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000. 

6. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 

7. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 423911. 
 
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 4.200.000,00 динара. 

 Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разреда: 2.088.500,00 динара; 
 Партија број 2: Излет за ученике I, II, III и IV разредa: 363.500,00 динара; 
 Партија број 3: Излет за ученике I, II, III и IV разреда: 363.500,00 динара; 
 Партија број 4: Излет за ученике V, VI, VII и VIII разреда: 363.500,00 динара; 
 Партија број 5: Екскурзија за ученике V и VI разредa: 489.500,00 динара; 
 Партија број 6: Екскурзија за ученике VII и VIIIразредa: 531.500,00 динара. 

 
9. Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“. 
 
10. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и 
понуђене цене: 
 

 
LIBERTY TRAVEL DOO, Булевар Револуције 34, Београд 
 



 

Конкурсном документацијом, за партију бр. 1, тражено је следеће: 
 
„Смештај у хотелу „Сребрна лисица“ или одговарајући  (са посебним простором за 
извођење културно-забавно-спортских активности), на бази 6 пуних пансиона (доручак, 
ручак - обавезан дезерт, колач или воће, ужина - пециво или воће и вечера). За наставнике 
обезбедити једнокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и 
четворокреветне собе, без помоћних лежајева (собе са купатилом).“ 
 

Понуђач је понудио смештај у објекту „Ртањ“ на Копаонику. 
 

На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
 

Наручилац је дана 29.11.2018. године понуђачу упутио Захтев за додатним 
појашњењем бр. 17/11-12 од 29.11.2018. године следеће садржине: 
 
„У понуди број 468/18 од 21.11.2018. године за партију бр. 1 понидили сте смештај у 
објекту Ртањ на Копаонику. 
Потребно је да појасните која врста објекта је у питању (хотел...), која је категорија 
објекта и потребно је да нам доставите доказ о томе. 
Наведено нам је неопходно како би донели одлуку у складу за законским и подзаконским 
прописима, односно у складу са наведеним у конкурсној документацији.“ 
 

Понуђач је доставио допис од објекта „Ртањ“, у ком је, између осталог, наведено: 
 
„Хотел Ртањ обавља своју делатност под шифром 5520-Одмаралишта и слични објекти 
за краћи боравак. Хотел је комплетно реновиран пре 5 година и тренутно се налази у 
процесу категоризације. Очекивани број звездица који ће хотел добити је 3.“ 
 

С обзиром на то да је Конкурсном документацијом тражен хотел „Сребрна лисица“ 
или одговорајући, а имајући у виду да хотел „Сребрна лисица“ има три звездице, 
одговарајући хотел би био хотел са три звездице. Из дописа хотела „Ртањ“ следи да је исти у 
процесу категоризације, што даље значи да понуђени смештај није у складу са смештајем 
који је тражен конкурсном документацијом. 
 
               На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се, за партију број 1, одбија 
као неприхватљива. 
 

Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:  
 

Ред. 
бр. 

Назив или шифра 
понуђача 

Јединична цена по ученику 
без ПДВ-а (дин.) 

Јединична цена по ученику 
са ПДВ-ом (дин.) 

1.  
LIBERTY TRAVEL 
DOO, Булевар 
Револуције 34, 
Београд 

Партија број 1: 13.837,00 Партија број 1: 14.280,00 

 
 
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дана од дана отварања понуда. 
Датум извршења: 06-12.05.2018. године. 
Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се по реализованом путовању у 
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре). 
 
 



 


