
ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
Трг Светог Саве 6. Ужице 
Број: 72 
Датум:07.02.2020. 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ. Гласник број 124/2012, 14/2015 I 68/2015 ) и 
Извештаја о стручној оцени за јавну набавку  услуге извођења екскурзија за ученике  четвртог 
разреда Економске  школе  у  Ужицу  дел.број  57 од 30.01.2020. године директор наручиоца доноси  

Одлуку о додели уговора  
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга извођења  

екскурзије  ЈН број 1.2.1/2020  
 
Додељује се уговор о јавној набавци за извођење екскурзије  ученика четвртог разреда Економске 
школе у школској 2020/21. Години, Дестинација Италија, ОРН 63516000- услуге организације 
путовања ЈН број 1.2.1/2020: 

 понуђачу  FANTAST TOURIST DOO, Јеврејска 8. Нови Сад, укупан број пондера 98 од 
максималних 100 

Укупна уговорена вредност биће утврђена по спроведеном поступку изјашњавања од стране 
родитеља и иста зависи од броја ученика корисника агенцијске услуге. 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор  из разлога 
прописаних  чланом 8. Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи ( Сл. 
Гласник РС бр. 30/19) а који се односе на потребан број ученика, односно писмену сагласност 
родитеља за реализацију садржаја предвиђених Конкурсном документацијом за јавну набавку број 
1.2.1/2020. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком број 12 од 13.01.2020. године, наручилац Економска школа у Ужицу покренула је поступак 
јавне набавке услуга  за извођење екскурзије   за ученике четвртог разреда,   ОРН 63516000- услуге 
организације путовања;   врста поступка - јавна набавка мале вредности  бр. 1.2.1/2020.  
Јавна набавка спроведена је у поступка јавна набавка мале вредности  по позиву упућеном 
понуђачима који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 21.01.2020. године и на 
интернет страници наручиоца www.eksue.edu.rs.  
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца, канцеларији директора школе који се 
налазе на адреси Ужице, Улица Трг Светог Саве 6, дана 30.01.2020. године од стране Комисије за 
јавну набавку   формиране решењем Директора Школе број 13  дана 13.01.2020. године . 
У остављеном року из конкурсне документације  за достављање понуда , до дана 30.01.2020. године 
до 12,00 приспела је  1  понуда. 
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуда и о томе 
саставила извештај. 
У Извештају о стручној оцени понуда број 57 од 30.01.2020. године Комисија за јавну набавку је 
констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке: извођење екскурзије   за ученике четвртог разреда Економске школе у 
школској 2020/21. години, дестинација Италија,    ОРН 63516000- услуге организације путовања  
 Врста поступка:  јавна набавка мале вредности  бр. .1.2.1/2020.  
Процењена вредност јавне набавке: 3.500.000,00 динара без ПДВ-а 
Основни подаци о понуђачима: У поступку је учествовао 1  понуђач и то: 
 

Редни 
број 

Назив понуђача Дел.бр. 
наручиоца 

Датум и час 
пријема 

Дел.бр. 
понуђача 
 

1. FANTAST TOURIST DOO, 
Јеврејска 8. Нови Сад 

52 29.01.2020. год. 3001/20-1 од 
27.01.2020. год. 

 
Подаци о одбијеним понудама, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Није 
било одбијених понуда  
Критеријум за оцењивање понуде : економски најповољнија понуда 
 
 
 
 
 

http://www.eksue.edu.rs/


Ранг листа прихватљивих понуда: применом критеријума за доделу уговора  економски 
најповољнија понуда 

Ред. 
број 

Назив понуђача Број 
пондера 
по основу 
цене 

Број 
пондера по 
осн.квалит. 
смештаја 

Број 
пондера по 
осн.квалит. 
превоза 

Број 
пондера по 
осн.рефер. 
листе 

Укупан 
број 
пондера 

1. FANTAST TOURIST DOO, 
Јеврејска 8. Нови Сад 

60 10+3= 13 15 10 98 

 
Комисија за јавну набавку је  предлажила наручиоцу да се  понуђачу  FANTAST TOURIST DOO, 
Јеврејска 8. Нови Сад  додели  уговор.  
На основу претходно наведеног  Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, 
Директор је донео одлуку како гласи у ставу 1 диспозитива.     
У складу са  чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће 
објавити  на порталу управе за јавне набавке и на својој интенет страници у року од три дана од 
дана доношења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  
наручиоцу а копију истовремено доставља републичкој комисији   у року од 5 дана од дана 
објављивања  исте на порталу Управе за јавну набавку. 
 
 
 

За наручиоца,   
                        Директор Економске школе 
 

           Милица Прљевић с.р. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


