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ОСНОВНА ШКОЛА „ НИКОЛА ТЕСЛА“ НОВИ БАНОВЦИ 
        
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
Основна школа „ Никола Тесла“  Нови Бановци, ул Школска бр. 2 , 22304 Нови Бановци; 
www.osnikolateslanb.edu.rs                                   
E – mail : ntskola@mts.rs 
Tel.  022 /342505 
  
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 01/2020 ОБЛИКОВАНЕ У 4 ПАРТИЈЕ 

Број 244 од 25.06.2020.године  

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 
124/2012...68/2015), директор Никола Тесла Нови Бановци  доноси  

  
ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –ОТВОРЕНИ 
ПОСТУПАК 

  
За јавну набавку  услуге извођења екскурзије ученика  8. разреда и наставе у природи 

ученика од  2.  До 4. разреда за школску 2020/2021 годину. Ознака из општег речника 
63516000 – услуге организације путовања која је обликована у 4 истоврсне (посебне) 
партије. 

 
I 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  
 

  Пондери     

Партија 1 100,00   Агенција "Ловћен" Нова Пазова 

Партија 2 100,00   Агенција "Ловћен" Нова Пазова 

Партија 3 100,00   Агенција "Ловћен" Нова Пазова 

Партија 4 100,00   Агенција "Ловћен" Нова Пазова 
 
 

II 
 

Образложење  
  

Наручилац је дана 25.06.2020. године  донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, 
бр. 01/2020, услуге извођења екскурзије ученика  8. разреда и наставе у природи ученика 
од 2. 4. разреда за школску 2020/2021 годину. Ознака из општег речника 63516000 – 
услуге организације путовања која је обликована у 4 истоврсне (посебне) партије. 
Дана 26.06.2020. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки .  

  
До истека рока за подношење понуда 27.07.2020 у 10,00 часова на адресу наручиоца  
приспело је  благовремено 1( једна ) понуда.  Неблаговремених понуда није било .  
 
Блговремено приспела понуда је понуда понуђача : 
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Р. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 
понуђача  

Датум пријема  Час 
пријема 

1. 244/2-1 ТА „Ловћен“Нова Пазова 24.07.2020. 11,55 

     

     

     

Комисија  за јавне набавке у  саставу  

Партија 1.  
1- Јелена Станковић наст технике и технологије / члан- председник  
   - Далибор Шуштершић наст.физичког васпитања / заменик;  
2- Гордана Загорац ,родитељ ,члан  
  - Марина Радивојша  / заменик;  
3- Мирослав Алексић  - секретар школе /дипломирани правник-члан;  
  - Драгољуб Благојевић из Нове Пазове -  дипломирани правник - заменик;  
Партија 2. 
 
1- Мирјана Сарапа наст.разредне наставе / члан- председник  
   - Татијана Грнчарски наст.разредне наставе / заменик;  
2- Бранислава Остојић,родитељ ,члан  
  - Бранкица Бједов Лоѕињак  / заменик;  
3- Мирослав Алексић  - секретар школе /дипломирани правник-члан;  
  - Драгољуб Благојевић из Нове Пазове -  дипломирани правник - заменик;  
 
Партија 3.  
1- Марина Николац наст.разредне наставе / члан- председник  
   - Татјана Јекић наст.разредне наставе / заменик;  
2- Маја Марковић,родитељ ,члан  
  - Сандра Дроњак,родитељ ,/ заменик;  
3- Мирослав Алексић  - секретар школе /дипломирани правник-члан;  
  - Драгољуб Благојевић из Нове Пазове -  дипломирани правник - заменик;  
Партија 4.  
1- Љубица Ерор наст.разредне наставе / члан - председник 
   - Биљана Шајкунић наст.разредне наставе / заменик;  
2- Јелена Марић,родитељ ,члан  
  - Мирјана Старчевић / заменик; 
3- Мирослав Алексић  - секретар школе /дипломирани правник -члан;  
  - Драгољуб Благојевић из Нове Пазове -  дипломирани правник - заменик;  
 
Присутни су;Драгица Новичић,дипломирани економиста,стручни сарадник и Ђурковић 
Данијела, референт за правне кадровске и административне послове,записничар. 
 
  обавила је дана 27.07.2020. године јавно отварање понуда . О наведеном  је састављен 
записник бр. 244/3 /27.07.2020. год.   Комисија је после отварања понуда дана 
27.07.2020. године у 10,50 часова спровела стручну оцену понуда и саставила 
извештај.  
 
 

 У извештају о стручној оцени понуде, бр. завођења  244/4 од 27.07.2020. године, 
констатовано  је следеће:  
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1. Подаци о јавној набавци  
 Врста предмета јавне набавке:  

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-отворени поступак 
 

     
 Предмет јавне набавке мале вредности  бр. 01/20 су услуге – извођење екскурзије, и 

наставе у природи за школску 2020/2021. годину, за потребе Основне школе  

„Никола Тесла“  Нови Бановци 

 Oзнака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације 

путовања.  

2. Партије: Јавна набавка је обликована по партијама: 
Предметна јавна набавка је обликована у четири истоврсне (посебне)партије.  

     Процењена вредност јавне набавке мале вредности  износи   5.871.700,00 динара без ПДВ.  
     Процењена вредност по партијама износи:  

 
Партија 1- тродневна екскурзија ученика осмих разреда   1.020.000,00  динара без ПДВ     
Партија 2- Настава у природи ученика другог  разреда  1.599.000,00  динара без ПДВ      
Партија 3- Настава у природи ученика трећег   разреда  1.  787.500,00  динара без ПДВ    
Партија 4- Настава у природи ученика четвртог   разреда  1.465.200,00 динара без ПДВ  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“. 
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима 
критеријума. 

Р
. 
б
р
. 

 
ОПИС  

Број 
пондера 

Цена  75 

Референтна листа   5 

број гратиса за ученике 20 

                                                                                     
УКУПНО 

100 

 
 

1. Цена 

Максималан износ овог критеријума износи 75 пондера. 
Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. 
Остали понуђачи се рангирају по формули: 
ЦП=75*(ЦПмин/ЦПх), где су: 
ЦП – број добијених пондера 
ЦПмин – најнижа понуђена цена 
ЦПх – цена из понуде која се бодује. 
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2. Референтна листа: 

Максималан износ овог критеријума износи 5 пондера. 
Списак реализованих екскурзија, наставе у природи и излета у земљи  за последње 
три године  
(2017, 2018. и 2019.) у виду изјаве под пуном  материјалном и кривичном 
одговорношћу. –Разрада бодовања РЕФЕРЕНЦИ: 
Максималан износ овог критеријума износи 5 пондера.  
Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским 
установама  за протекле три школске године (2016/2017. 2017/2018. и  2018/2019.) 
(максимум 5 пондера) и то:  
Од 45 уговора и више:  5 пондера 
Од 40 до 44 уговора:     4 пондера 
Од 30 до 39 уговора:     3 пондера 
Од 20 до 29 уговора:     2 пондера 
Од 10 до 19 уговора:     1 пондера 
 
     3)       број гратиса за ученике- максимално  20 пондера 
Максималан износ овог критеријума износи 20 пондера.Број пондера израчунава се 
на следећи начин 

- До закључно 15 плативих ученика 1 гратис ученик -20 пондера 
- На 16-20 плативих ученика 1 гратис ученик -10 пондера 
- Преко 20 плативих ученика 1 гратис ученик- 5 пондера 

 

Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера. 
 
Раздвајање јавне набавке по партијама, учињено је с обзиром на различите услуге, 
које обухватају поједни делови јавне набавке. Како се партије разликују  по врсти 
услуга и ценама, потребно је да се попуни и овери онолико модела уговора, за 
колико се партија конкурише. 

2. Подаци о понуђачима 

У поступку је учествовао 1 понуђач:  

 

Р. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 
понуђача  

Датум пријема  Час 
пријема 

1. 244/2-1 ТА „Ловћен“Нова Пазова 24.07.2020. 11,55 

     

     

     

3. Подаци о понудама за које комисија предлаже  да се одбију  

3.1.   
 

   4. Подаци о  понудама које комисија оцењује као прихватљиве понуде  
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ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА:   Комисија је прегледом и оценом као прихватљиву понуду 
утврдила понуду следећег понуђача  –  

 

Р. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 
понуђача  

Датум пријема  Час 
пријема 

1. 244/2-1 ТА „Ловћен“Нова Пазова 24.07.2020. 11,55 

     

     

5. Вредновање понуда и рангирање понуђача 

Комисија доноси одлуку да се приступи рангирању  понуда по партијама од партије 1. до 
партије 4. закључно . Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је 
„економски  најповољнија понуда“, а елементи критеријума за вредновање понуда су: 
 

1. понуђена цена  –  максимално  75 пондера; 
2. референцна листа –  максимално  5 пондера 
3. број гратиса за ученике- максимално  20 пондера 

према скали бодовања наведеној у тендерској документацији. Код критеријума понуђена 
цена вреднује се  цена без пдв-а. 
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ЛОВЋЕН НОВА ПАЗОВА 

партије цена   реф.листа 
пон/
Л бр.гратиса 

пон/грати
с 

пон/укупн
о 

партија  
1 12.300 75 

155 уго.и 
потв. 5 15+1 20 100 

партија  
2 17.650 75 

 155 уго.и 
потв. 5 15+1 20 100 

партија  
3 17.100 75 

 155 уго.и 
потв. 5 15+1 20 100 

партија  
4 17.800 75 

 155 уго.и 
потв. 5 15+1 20 100 

5.1. Најповољнија понуда  - по партијама и броју пондера укупно 

На основу стручне оцене понуда,  констатују  се најповољније понуде понуђача : 

 

  Пондери     

Партија 1 100,00   Агенција "Ловћен" Нова Пазова 

Партија 2 100,00   Агенција "Ловћен" Нова Пазова 

Партија 3 100,00   Агенција "Ловћен" Нова Пазова 

Партија 4 100,00   Агенција "Ловћен" Нова Пазова 

Прилог: табеларни преглед  бодовања  за сваког од  понуђача. 

6.  Састав комисије  која је  спровела  поступак 

Комисија  за јавне набавке у  саставу  

Партија 1.  
1- Јелена Станковић наст технике и технологије / члан- председник  
     
2- Гордана Загорац ,родитељ ,члан  
   
3- Мирослав Алексић  - секретар школе /дипломирани правник-члан;  
   
Партија 2. 
 
1- Мирјана Сарапа наст.разредне наставе / члан- председник  
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2- Бранислава Остојић,родитељ ,члан  
   
3- Мирослав Алексић  - секретар школе /дипломирани правник-члан;  
   
 
Партија 3.  
1- Марина Николац наст.разредне наставе / члан- председник  
     
2- Маја Марковић,родитељ ,члан  
   
3- Мирослав Алексић  - секретар школе /дипломирани правник-члан;  
   
Партија 4.  
1- Љубица Ерор наст.разредне наставе / члан - председник 
    
2- Јелена Марић,родитељ ,члан  
   
3- Мирослав Алексић  - секретар школе /дипломирани правник -члан;  
   
 
Присутни су;Драгица Новичић,дипломирани економиста,стручни сарадник и Ђурковић 
Данијела, референт за правне кадровске и административне послове,записничар. 
 

 
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора како је одлучено  у диспозитиву. 
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници  у року од 3 дана од дана доношења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:   
Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од  5  дана 
од дана објављивања на Порталу јавних набавки исте.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
предвиђеном законом (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 01/20, сврха: 
Такса за ЗЗП; Основна школа „Никола Тесла“, Школска 2, 22304 Нови Бановци, јавна 
набавка број 01/20 , корисник: Буџет Републике Србије), Шифра плаћања: 153 или 253.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 

 
04.08.2020.                                                                                     ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                         

Бојан Ивошевић 
 
                                                                                                                        




