
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.5./2019 

1/5 

  

 

               
 

Основна школа „Јован Поповић“ 
ул.  Краља Милана IV број 14 
К р а г у ј е в а ц 
Број  одлуке: 02-193 
Датум: 29.01.2020. године 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр. 
124/2012,14/2015, 68/2015), ОШ „Свети Сава“ из Крагујевца доноси:     
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
Уговор о јавној набавци мале вредности „Извођење ђачке екскурзије“  бр. 1.2.5./2019 
додељује се понуђачу „Moja Travel“ д.о.о. ул. Карађорђева бр. 51, 34000 Крагујевац, 
ПИБ:109920913; МБ: 21267503;  понуда заведена под бр. 02-152 од 27.01.2020. године.  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 27.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка број 01-
2926, за  јавну набавку мале вредности „Извођење ђачке екскурзије“ број 1.2.5./2019.   
 

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 16.01.2020. године објавио Позив за 
подношење понуда број 02-69 и Конкурсну документацију број 02-70 на Порталу јавних 
набавки.  

Дана 22.01.2020. Наручилац је објавио на Порталу јавних набавки Измену 
конкурсне документације 02-128 и  Обавештење о продужењу рока за достављање 
понуда деловодни број 02-129. 
 

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су следеће 
понуде: 

 

Назив/име понуђача/ПИБ/МБ 

Благовремене понуде 
Датум пријема 

понуде 
Време пријема 

понуде 

1.  

„Moja Travel“ д.о.о.  
ул. Карађорђева бр. 51, 34000 Крагујевац 
ПИБ:109920913; МБ: 21267503 
Понуда број: 02-152 

27.01.2020. 10.26 

2.  

„Malutas Travel“ д.о.о.  
ул. Милоја Павловића бр. 9, 34000 Крагујевац 
МБ:20104112; ПИБ:104167354 
Понуда број: 02-156 

27.01.2020. 11.23 
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Назив/име понуђача/ПИБ/МБ 

Благовремене понуде 
Датум пријема 

понуде 
Време пријема 

понуде 

3.  

„T.A. ANDIAMO TRAVEL“  
ул. Чупићева  бр. 1/Л3, 37000 Крушевац 
ПИБ:109322659; МБ:64092740  
Понуда број: 02-158 

27.01.2020. 12.12 

4.  

„PPUP Evro trade tours RJ Index tours“ д.о.о.  
ул. Карађорђева бр. 3, 34000 Крагујевац 
ПИБ:101509051;  МБ: 06350097; 
Понуда број: 02-160 

27.01.2020. 12.25 

5.  

„SPES TRAVEL“ д.о.о.  
ул. 9. Маја бр. 140, 34000 Крагујевац 
ПИБ:105042981;  МБ: 20299169 
Понуда број: 02-162 

27.01.2020. 12.51 

Не благовремене понуде 
Датум пријема 

понуде 
Време пријема 

понуде 

6.  / / / 

 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-192 од 29.01.2020. године, Комисија за јавну 
набавку је констатовала следеће:  
 

1)  Подаци о јавној набавци 

Предмет јавне набавке Извођење ђачке екскурзије 

Редни број јавне набавке 1.2.5./2019 

Укупна процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.916.667,00 

Укупна вредност понуде (без ПДВ-а) 1.616.517,53 

Укупна вредност понуде (са ПДВ-ом) 2.056.982,00 

 
Напомена: Уговор о јавној набавци закључиће се у укупној процењеној вредности јавне 
набавке, како је дефинисано конкурсном документацијом број 02-128 од дана 22.01.2020. 
Вредност реализације уговора биће сразмерна  броју ученика  по добијању  писмених 
сагласности родитеља, благовремено пре путовања, а по уговореним јединичним 
ценама аранжмана. 
 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и понуђена цена:  

Понуђач/број понуде 
Разлози за одбијање 

понуде 
Понуђена 

цена 

„PPUP Evro trade tours RJ Index tours“ д.о.о.  
ул. Карађорђева бр. 3, 34000 Крагујевац 
ПИБ:101509051;  МБ: 06350097; 
Понуда број: 02-158 

Понуђена цена већа 
од процењене 

вредности  
2.126.223,00 
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3) Критеријум за оцењивање понуда најнижа понуђена цена. 
 

3.1. Ранг листа понуђача према критеријуму најниже понуђене цене: 
 

Партија Понуђач/број понуде 
Укупна вредност понуде 

без ПДВ-а 

1. 

„Moja Travel“ д.о.о.  
ул. Карађорђева бр. 51, 34000 Крагујевац 
ПИБ:109920913; МБ: 21267503 
Понуда број: 02-152 

1.616.517,53 

2. 

„Malutas Travel“ д.о.о.  
ул. Милоја Павловића бр. 9, 34000 Крагујевац 
МБ:20104112; ПИБ:104167354 
Понуда број: 02-156 

1.809.503,56 

3. 

„T.A. ANDIAMO TRAVEL“  
ул. Чупићева  бр. 1/Л3, 37000 Крушевац 
ПИБ:109322659; МБ:64092740  
Понуда број: 02-158 

1.662.495,00 

4. 

„SPES TRAVEL“ д.о.о.  
ул. 9. Маја бр. 140, 34000 Крагујевац 
ПИБ:105042981;  МБ: 20299169 
Понуда број: 02-162 

1.642.047,98 

 
На  основу  члана  93. Закона  о  јавним  набавкама  („Службени гласник Републике 
Србије” бр. 124/12, 14/15, 68/15) Наручилац је дана  28.01.2020. упутио мејлом Захтев 
за исправком рачунске грешке, деловодни број захтева 01-182, понуђачу „MOJA 
TRAVEL“ д.о.о. из Крагујевца. Наиме, приликом стручне оцене понуда Комисија за 
јавну набавку је увидела неслагање између јединичне цене без ПДВ-а и укупне цене 
без ПДВ-а код следећих ставки-релација: 
 

Ставка 1. 
I разред релација:  Крагујевац – Света Петка- Врњачка Бања-Краљево –Жича – 
Крагујевац. 
Понуђена цена по јединици без ПДВ-а: 1.233,33 
Понуђена укупна цена без ПДВ-а (за оквирни број: 82): 101.106,00 
Потребна исправка: 1.233,33 х 82 = 101.133,06 
 
Ставка 2. 
II разред релација:  Крагујевац – Лисине – Манасија-Свилајнац-Деспотовац- 
Крагујевац  
Понуђена цена по јединици без ПДВ-а: 1.633,33 
Понуђена укупна цена без ПДВ-а (за оквирни број: 79): 129.033,00 
Потребна исправка: 1.633,33 х 79 = 129.033,07 
 
Дана 28.01.2020. Понуђач је доставио Сагласност за исправком рачунске грешке, 
деловодни број сагласности 01-190, што је Комисија и учинила у складу са чланом 93. 
став 4. Закона  о  јавним  набавкама  („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 
14/15, 68/15) 
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На  основу  члана  93. Закона  о  јавним  набавкама  („Службени гласник Републике 
Србије” бр. 124/12, 14/15, 68/15) Наручилац је дана  28.01.2020. упутио мејлом Захтев 
за исправком рачунске грешке, деловодни број захтева 01-184, понуђачу „SPES 
TRAVEL“ д.о.о. из Крагујевца. Наиме, приликом стручне оцене понуда Комисија за 
јавну набавку је увидела неслагање између јединичне цене без ПДВ-а и укупне цене 
без ПДВ-а код следећe ставкe-релациje: 

 
Ставка 2. 
II разред релација:  Крагујевац – Лисине – Манасија-Свилајнац-Деспотовац- 
Крагујевац  
Понуђена цена по јединици без ПДВ-а: 1.652,49 
Понуђена укупна цена без ПДВ-а (за оквирни број: 79): 130.554,61 
Потребна исправка: 1.652,49 х 79 = 130.546,71 

 
Дана 28.01.2020. Понуђач је доставио Сагласност за исправком рачунске грешке, 
деловодни број сагласности 01-189, што је Комисија и учинила у складу са чланом 93. 
став 4. Закона  о  јавним  набавкама  („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 
14/15, 68/15) 

 

        4) Назив, односно имена понуђача који се предлаже за доделу уговора: 

Комисија после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 
„Moja Travel“ д.о.о. ул. Карађорђева бр. 51, 34000 Крагујевац, ПИБ:109920913; МБ: 
21267503; и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор за предметну 
јавну набавку. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

ДА                                              НЕ                     

 
Одговорно лице наручиоца прихвата предлог Комисије за јавну набавку, те на основу 
законског овлашћења доноси Одлуку о додели уговора о јавној набавци мале вредности 
„Извођење ђачке екскурзије“ број 1.2.5./2019 . понуђачу „Moja Travel“ д.о.о. ул. 
Карађорђева бр. 51, 34000 Крагујевац, ПИБ:109920913; МБ: 21267503; 
 

Упутство о правном средству: 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно подносилац пријаве, 
кандидат , односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора,односно 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем 
тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне 
набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисија. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено.  

 X 
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
osjpsekretar@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
„препорученом пошиљком са повратницом на адресу „Основна школа „Јован Поповић“, 
yл. Краља Милана IV број 14, 34000 Крагујевац“ 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног сппоразума, 
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о 
додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за 
заштиту права од стране истог подносиоца захтева,у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или је могао знати приликом 
подношења предходног захтева.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.  

Таксе и трошкови поступка – Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на 
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 1) 60.000,00 динара у поступку 
јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда; 2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 
отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000 000,00 динара; 3) 
250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процења вредност већа од 120.000 000,00 динара; 4) 120.000,00 динара ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 
120.000 000,00 динара; 5) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси 
након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није 
већи од 120.000 000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама; 6) 0,1% 
процењене вредности јавне набавке , односно понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор,ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000 000,00 динара; 7) 0,1% збира процењених вредности свих 
оспорених партија јавне набавке ,односно понуђене цене понуђача којима су додељени 
уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000 000,00 динара. Број жиро рачуна повериоца –примаоца: 840-
30678845-06 шифра плаћања налогом за пренос (253):шира плаћања налогом за уплату 
(153), позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: ЗЗП;назив наручиоца,број или 
ознака јавне набавке,поверилац- прималац: Буџет Републике Србије.Поступак заштите 
права регилисан је одредбама чл.138-167. Закона.  

 

 
      Одговорно лице 

 
                                                                                      ________________________________ 

                        Дарко Грковић, директор 

mailto:osjpsekretar@gmail.com

