
 

 

Наручилац 
ОШ''Николај 

Велимировић'' Шабац 

 

Адреса Владе Јовановића 52 

 

Место Ш а б а ц 

 

Број одлуке 016/22 

 

Датум 31.10.2016. 

 

 

На основу одредаба из члана  108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 

бр.124/12,14/2015 и 68/2015), Упутства Министарства просвете за реализацију екскурзије и 

наставе у природи у основној школи бр.610-00-790/2010-01 од 16.9.2010.године, а на 

основу предлога Комисији ОШ''Н.Велимировиић'' Шабац и одлуке Савета родитеља, 

директор  дана 31.10.2016.године доноси:  

 

О Д Л У К У  

о избору најповољније понуде 

 
          За извођење наставе у природи у пролеће 2017. године БИРАЈУ СЕ КАО 

НАЈПОВОЉНИЈЕ понуде понуђача: 

1. ''VENERA KD ''Шабац, број  016-01/578 од 26.10.2016.године за туристички 

објекат-хотел  ''Дијамант'' на Златибору и то за наставу у природи ученика трећег и 

четвртог разреда школе и 

  

     2.''SUN TOURS PLUS'' DOO Шабац,бр.016-01/576 од 26.10.2016.године за туристички 

објекат,хотел  ''Маљен'' на Дивчибарима,за наставу у природи ученика првог и другог 

разреда.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  
Наручилац је дана 11.10.2016.године донео одлуку о покретању отвореног поступка 

бр.016/15, за јавну набавку извођења наставе у природи у пролеће 2017.године. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда 

на Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници уз објаву конкурсне 

документације. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 понуде. 

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. 016/21 од 31.10.2016. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 



1) Подаци о јавној набавци: 

           

 

Предмет јавне набавке 

 

Извођење наставе у природи у пролеће 

2017.године. 

 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

 

Број под којим је понуда 

заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање 

понуде 

 

   016-01/577 

  ''GRAND TOURS DOO'' 

N.SAD 

         Понуда не обухвата 

тражени термин 

/ 

 

  

 

 

  

 

 

 

3) Критеријум за оцењивање понуде су дати у конкурсној документацији 

 

 а) Ранг листа понуђача у случају примене датих критеријума према броју пондера: 

 

Назив/име понуђача  

1

. 
''Венера Турс''Шабац  

2

. 
''Сан-Турс плус ''Шабац  

3

. 
ТА''Спорт Трим Травел'' Београд  

4

. 
  

 

 

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија коју чине родитељи-представници сваког разреда и директор, после 

стручне оцене понуда, констатује да су: 

- понуђачи за исту дестинацију дали понуду за различите тур. објекте 

(Златибор,Дивчибари) ,али да хотел ''Дијамант'' по категоризацији и задовољењу 

наставних и ваннаставних активности и поред више цене је оцењен као повољнија 

понуда за извођење наставе у природи ученика трећег и четвртог разреда; 

-понуда ''Сан Турс плус'' Шабац је оцењена као најповољнија за извођење наставе у 

природи ученика првог и другог разреда у хотелу''Маљен'' Дивчибари. 



Комисија стога предлаже,узимајући у обзир све наведено, да се изаберу као 

најповољније понуде понуђача: 

1.''VENERA KD ''Шабац, број  016-01/578 од 26.10.2016.године за 

туристички објекат-хотел  ''Дијамант'' на Златибору и то за наставу у 

природи ученика трећег и четвртог разреда и 

  

     2.''SUN TOURS PLUS'' DOO Шабац, бр.016-01/576 од 26.10.2016. 

године за туристички објекат,хотел  ''Маљен'' на Дивчибарима,за наставу у 

природи ученика првог и другог разреда.   

 

 

 и предлаже наручиоцу њихов избор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 
Да                                                        Не 

 

 У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 

  

  

 

Савет родитеља је прихватио предлог Комисије за јавну набавку о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења директор донео одлуку о 

избору најповољније понуде којом се понуда бр. 016-01/578 од 26.10.2016. године, 

понуђача ''Венера КД'' Шабац,  и понуда''Сан Турс плус'' доо Шабац, бр.016-01/576 од 

26.10.2016. године бирају као најповољније . 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 

Одговорно лице: 

Весна  Живановић 
 

- 

 + 


