
 

 

Наручилац 
ОШ''Николај 

Велимировић'' Шабац 

 

Адреса Владе Јовановића 52 

 

Место Ш а б а ц 

 

Број одлуке 016/ 78 

 

Датум 11.12.2019. 

 

 

На основу одредаба из члана112. став 2.тачка 1.Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'' бр.124/12,14/2015,68/2015), а на основу предлога Комисији 

ОШ''Н.Велимировиић'' Шабац, директор  дана 11.12.2019..године доноси:  

 

О Д Л У К У  

о избору најповољније понуде 

 
          БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача :''ВЕНЕРА КД ''Шабац, број 

016/68 од 4.12.2019.године, за извођење дводневних екскурзија ученика: осмог разреда 

  у априлу месецу 2020. године . 

  

О б р а з л о ж е њ е 

  
Наручилац је дана 20.11.2019.године донео одлуку о покретању поступка за јавну 

набавку мале вредности,услуге организовања и извођења дводневне екскурзије ученика 

осмог разреда у априлу 2020. 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 3 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. 016/77 од 11.12.2019. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

1) Подаци о јавној набавци: 

           

 

Предмет јавне набавке 

 

Дводневна екскурзија за ученике VIII разреда 

 

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 

016/65 

    

„Авенија путовања“ 

Нови Сад 

Непотпуна документација 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

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 КД ''Шабац  

2

. 
''Интер Турс''Шабац  

3

. 
  

4

. 
  

 

 

                Елементи        

                критеријума 

 

      Назив 

      понуђача 

Цена Превоз 
Услови 

плаћања 
Попуст Реф.листа 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

 

''ВЕНЕРА КД''  ШАБАЦ 

 

 и предлаже наручиоцу његов 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 

  

  

 

На основу предлога Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, 

директор је донео одлуку којом се понуда бр. 016/68 од 4.12.2019. године, понуђача 

''Венера КД'' Шабац, бира као најповољнија. 

 

 

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 
 

 


