
 
ОШ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' 
Број:133/16 
Дана:08.04.2016.год. 
Чента 
              На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и Записника о отварању  
понуда бр.131/16 од дана 01.04.2016.год.,  извештаја о стручној оцени понуда 
бр.132/16 од дана 08.04.2016.год., у поступку Јавне набавке мале вредности-
екскурзије за ученике школе број 3. за 2016.годину, директор ОШ''Бранко 
Радичевић'' Чента доноси  следећу: 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА   

 
           Уговор о Јавној набавки   мале вредности екскурзије за ученике школе 
за потребе наручиоца ОШ''Бранко Радичевић'' Чента  закључиће се са 
Понуђачем Балканик ДОО, Синђелићева бр.24 Ваљево  
 О б р а з л о ж е њ е   
 

Одлуком директора наручиоца ОШ''Бранко Радичевић'' Чента број  104/16 
од  дана 16.03.2016. године  покренут је поступак јавне набавке   мале вредности 
екскурзије за ученике школе за потребе ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента 
евидентираног под редним бројем 3 у Плану набавки за 2016 годину са 
процењеном вредношћу  јавне набавке oд 830.000,00 динара са ПДВ-ом.  

 У поступку јавне набавке мале вредности екскурзије за ученике школе за 
потребе ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента процењена вредност 830.000,00 динара са 
пдв-ом,  у предвиђеном року за достављање понуда исте су доставила два понуђача 
и то: 

 
 1. Минос травел ДОО, Житни трг бр.4 23000 Зрењанин 
 2. Балканик ДОО, Синђелићева бр.24 Ваљево 

 
Јавно отварање понуда обављено је дана 01.04.2016.год. у 12.15 часова.    

 
 Комисија  је констатовала да су све понуде благовремене. Прегледом и 
провером приспелих благовремених  понуда, Комисија за јавну набавку мале 
вредности екскурзије за ученике  школе за потребе ОШ''Бранко Радичевић'' Чента 
утврдила је да је приспеле једна исправна одговарајућа и прихватљива понуда 
следећег понуђача: 

 
1. Балканик ДОО, Синђелићева бр.24 Ваљево 

 
 Комисија је утврдила  да уз понуду Минос травел ДОО из Зрењанина није 
достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствена меница због чега се испуњава услов наведен у конкурсној документацији 
да се понуда одбије као неприхватљива, из којих разлога је понуда Минос травел 
ДОО из Зрењанина одбијена. 
.  
 
 У поступку оцене једине исправне понуде примењен је предвиђени 
критеријум за рангирање понуда- најнижа понуђена цена.    

Понуђач Балканик ДОО, Ваљево у понуди је доставио следећу цену понуде:  
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Понуђена цена за спецификацију бр.1 
 

 
 

Укупна цена без ПДВ __2.308,00_____________ 
Укупна цена са ПДВ __2.770,00_____________ 
Укупна цена по ученику без ПДВ __62.325,00____________ 
Укупна цена по ученику са ПДВ     74.790,00 
Понуђени број гратиса 2+2 гратиса 
 
Понуђена цена за спецификацију бр.2 
 

 
 
 
__2.041,66_____________ 
__2.450,00_____________ 
__91.875,00____________ 
    110.250,00 

Укупна цена без ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 
Укупна цена по ученику без ПДВ 
Укупна цена по ученику са ПДВ 
Понуђени број гратиса 2+4 гратиса 
 
Понуђена цена за спецификацију бр.3 
 

 
 
 
__2.291,67_____________ 
__2.750,00_____________ 
__100.000,00___________ 
    132.000,00 

Укупна цена без ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 
Укупна цена по ученику без ПДВ 
Укупна цена по ученику са ПДВ 
Понуђени број гратиса 3+4 гратиса 
 
Понуђена цена за спецификацију бр.4 
 

 
 
 
__5.495,83_____________ 
__6.595,00_____________ 
__203.345,83___________ 
    244.015,00 

Укупна цена без ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 
Укупна цена по ученику без ПДВ 
Укупна цена по ученику са ПДВ 
Понуђени број гратиса 2+2 гратиса 
 
Понуђена цена за спецификацију бр.5 
 

 
 
 
__5.708,33_____________ 
__6.850,00_____________ 
__262.583,33___________ 
    315.100,00 

Укупна цена без ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 
Укупна цена по ученику без ПДВ 
Укупна цена по ученику са ПДВ 
Понуђени број гратиса 4+3 гратиса 
Укупна цена  за понуду без ПДВ 730.129,16 

Укупна цена  за  понуду са ПДВ 876.155,00 

 
Рок и начин плаћања 
 

У једнаким месечним 
ратама до 20.06.2016.год. 
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Рок важења понуде 
 

90 дана 

 
Понуђач је назначио да ће понуду извршити самостално. 
Имајући у виду је понуђач Балканик ДОО Ваљево у обрасцу понуде у 

колонама за сваку спецификацију насловњену укупна цена са и без пдв-а по 
спецификацији (која се односи на укупну цену по спецификацији за процењени 
број ученика збирно) унео бројчане износе цене услуге који су  бројчано мањи од 
оних у колонама укупна цена по ученику са и без пдв-а а која се односи на цену по 
јединици мере (ученику односно једном лицу кориснику услуге), комисија је 
констатовала да је у питању очигледна грешка у попуњавању обрасца понуде, те је 
у том смислу затражила сагласност понуђача да се приликом оцене понуде као 
валидне узму у обзир новчане вредносту унете у исту по логичком следу на који 
указује њихова бријчана вредност, коју сагласност је понуђач Балканик ДОО 
Ваљево дао. 

На основу горенаведених критеријума и података као и исправке која је 
учињена дошло се до следећег ценовног односа једине  исправне  понуде  понуђача 
Балканик ДОО Ваљево: 
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Понуђена цена за спецификацију бр.1 
 

 
 

Укупна цена без ПДВ __62.325,00___________ 
Укупна цена са ПДВ __74.790,00___________ 
Укупна цена по ученику без ПДВ ___2.308,00___________ 
Укупна цена по ученику са ПДВ ___2.770,00___________ 
Понуђени број гратиса 2+2 гратиса 
 
Понуђена цена за спецификацију бр.2 
 

 
 
 
__91.875,00___________ 
_110.250,00___________ 
___2.041,66___________ 
___2.450,00___________ 

Укупна цена без ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 
Укупна цена по ученику без ПДВ 
Укупна цена по ученику са ПДВ 
Понуђени број гратиса 2+4 гратиса 
 
Понуђена цена за спецификацију бр.3 
 

 
 
 
__100.000,00__________ 
__132.000,00__________ 
____2.291,67__________ 
____2.750,00__________     

Укупна цена без ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 
Укупна цена по ученику без ПДВ 
Укупна цена по ученику са ПДВ 
Понуђени број гратиса 3+4 гратиса 
 
Понуђена цена за спецификацију бр.4 
 

 
 
 
__203.345,83__________ 
__244.015,00__________ 
____5.495,83__________ 
____6.595,00__________ 

Укупна цена без ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 
Укупна цена по ученику без ПДВ 
Укупна цена по ученику са ПДВ 
Понуђени број гратиса 2+2 гратиса 
 
Понуђена цена за спецификацију бр.5 
 

 
 
  
__262.583,33__________ 
__315.100,00__________ 
____5.708,33__________ 
____6.850,00__________   

Укупна цена без ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 
Укупна цена по ученику без ПДВ 
Укупна цена по ученику са ПДВ 
Понуђени број гратиса 4+3 гратиса 
Укупна цена  за понуду без ПДВ 730.129,16 

Укупна цена  за  понуду са ПДВ 876.155,00 

 
Рок и начин плаћања 
 

У једнаким месечним 
ратама до 20.06.2016.год. 
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Рок важења понуде 
 

90 дана 

 
 

 
На основу изнетог,  Комисија за jавну набавку мале вредности екскурзије за 

ученике школе за потребе наручиоца ОШ''Бранко Радичевић'' Чента оценила је   да 
је  понуда понуђача Балканик ДОО Ваљево одговарајућа, прихватљива и једина 
исправна.  
 

На основу изнетог наручилац  је донео одлуку као у диспозитиву. 
 

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 
Архиви 
Порталу јавних набавки  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке  може се Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 
5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Копију захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
 
                                                                                          ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
                 

              ______________________________ 
                                            Златко Булић 
 

 
 
         

 
 

 
  

                                                                          


