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Основна школа „Михаило Петровић Алас“ 

Ул. Господар Јованова бр. 22, 11000 Београд 

Датум: 14.11.2017. године 

Дл. број: 01 - 750/11 

 

 
 

 

 

 На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 

бр.124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и Извештаја о стручној оцени понуда 

Комисије за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) бр. 01 - 918/09 од 14.11.2017. 

године за отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума 

- услуге бр. 03/17: „Извођење екскурзија, наставе у природи и излета“ за I партију: 

Настава у природи на Дивчибарима (пролеће 2018) и II партију: Настава у природи 

на Златибору (пролеће 2018), директор Основне школе „Михаило Петровић Алас“, 

као одговорно лице наручиоца доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

I ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ за отворени поступак јавне 

набавке са циљем закључења оквирног споразума бр. 03/17 - услуге – „Извођење 

екскурзија, наставе у природи и излета“, и то за  I партију: Настава у природи на 

Дивчибарима (пролеће 2018) и II партију: Настава у природи на Златибору (пролеће 

2018), за потребе Наручиоца, Основне школе „Михаило Петровић Алас“, јер је 

утврђено да за предметне партије (I и II партију) није поднета ни једна прихватљива 

понуда у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понуда без битних недостатака у 

вези члана 106. ЗЈН, те да не постоји могућност примене критеријума „најнижа 

понуђена цена“, односно рангирања понуда по истом. 

 

II Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних 

набавки. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке директора Основне школе „Михаило 

Петровић Алас“ бр. 01 - 750/01 од 15.09.2017. године покренут је отворени поступак 

јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума услуге – Извођење 

екскурзија, наставе у природи и излета (предмет јавне набавке обликован је у VII 

партија) за потребе Наручиоца, Основне школе „Вук Караџић“, (јавна набавка бр. 
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03/17). Процењена вредности јавне набавке је 10.800.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, и по 

партијама у динара (рсд.) без ПДВ-а: 

 I партија: Настава у природи на Дивчибарима (пролеће 2018) → 2.450.000,00 

 II партија: Настава у природи на Златибору (пролеће 2018) → 3.250.000,00 

 III партија: Настава у природи на Тари (пролеће 2018) → 2.200.000,00 

 IV партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе (пролеће 2018) → 

350.000,00 

 V партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе (jeсeн 2017 и пролеће 

2018) → 550.000,00 

 VI партија: Екскурзија-дводневна за ученике 6. разреда школе (пролеће 2018) 

→ 800.000,00 

 VII партија: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда школе (јесен 2017) → 

1.200.000,00 

 

Комисија Наручиоца је спровела отворени поступак јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума на основу члана 32, члана 40. и члана 40а став 1. ЗЈН, 

објављивањем Позива за подношење понуда бр. 01 - 750/04 од 05.10.2017. године и 

Конкурсне документације 01 - 750/04 на Порталу јавних набавки, дана 05.10.2017. 

године, по Одлуци о покретању поступка директора Школе бр. 01 - 750/01 од 

15.09.2017. године. 

 

Благовремено, тј. до дана 06.11.2017. године до 14:30 часова пристигле су понуде  

следећих понуђача: 

 

1.Понуда бр. 01-974, понуђача „Луи Травел“ д.о.о. из Београда Ул. Бранкова 

бр. 23, односно Стевана Филиповића бр. 115а 11000 Београд, МБ: 17170368; ПИБ: 

101031973, достављена дана 06.11.2017. године у 13:29 часова, и то за партије: I, III, IV, V 

и VII. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству из 

конкурсне документације. 

 

2.Понуда бр. 01-975, понуђача „Сим пром“ д.о.о. из Београда, ул. Бул. 

Поенкарева 20/II, 11000 Београд, МБ: 06050948; ПИБ: 100206558, достављена дана 

06.11.2017. године у 13:53 часова, и то за партије: I и III. Констатује се да је понуда 

запечаћена, обележена и затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

3.Понуда бр. 01-976 понуђача „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, ул. Синђелићева 

бр. 24, 24000 Ваљево, МБ: 07969813; ПИБ: 101492932, достављена дана 06.11.2017. 

године у 13:55 часова, и то за партије I, III, IV, VI и VII. Констатује се да је понуда 

запечаћена, обележена и затворена по упутству из конкурсне документације. 
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КРИТЕРИЈУМ за доделу уговора, односно закључење оквирног споразума је најнижа 

понуђена цена.  

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Стручну оцену понуда за јавну набавку услуга – Извођење екскурзија, наставе у 

природи и излета (за свих VII партија), је Комисија извршила констатујући да су 

понуђачи доставили понуде са следећим ценама, роком важења понуде и недостацима 

уоченим приликом поступка отварања понуда, по партијама:  

 

I партија: Настава у природи на Дивчибарима (пролеће 2018) → 2.450.000,00 

 

1. Понуда бр. 01-974, понуђача „Луи Травел“ д.о.о. из Београда је понудио 

цену од 2.038.693,44 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.055.840,00 динара (рсд.) са ПДВ-

ом за април месец (термин) и цену од 2.154.277,44 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

2.171.520,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом за април месец (термин), роком важења понуде од 

180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда није попуњена у свему по 

упутству из конкурсне документације јер је понуђач дао цене за два термина, те самим 

тим није изразио јединствену цену своје понуде. Наведено подразумева да је понуђача за 

предметну партију доставио понуду са варијантама, што изричито није дозвољено 

предметном Конкурсном документацијом. 

 

2. Понуда бр. 01-975, понуђача „Сим пром“ д.о.о. из Београда је понудио цену 

од 1.831.200,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.197.440,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. Понуда бр. 01-976, понуђача „Балканик“ д.о.о. из Ваљева је понудио цену од 

2.304.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.323.200,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

II партија: Настава у природи на Златибору (пролеће 2018) → 3.250.000,00 

 

За предметну партију није поднета ни једна понуда. 

 

 

Комисија је у фази стручне оцене потврдила недостатке који су констатовани и у 

записнику о отварању понуда, али утврдила и нове, па је оценила одређене понуде као 

неприхватљиве, и то је описано на следећи начин: 
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1. „Луи Травел“ д.о.о. из Београда, који је у понуди бр. 01-974 (за I партију), а за 

које је понудио цене наведене у претходном делу одлуке и то за два термина путовања 

неизразивши јединствену цену своје понуде, односно понудивши понуду са варијантама 

која је изричито забрањена предметном Конкурсном документацијом за I партију. 

Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди за I партију доставио доказе о 

испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке 

од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 

документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. тачке 1) и тачке 2) 

подтачке од (1) до (6) ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом али 

није поступио по императивном постављеном упутству у предметној Конкурсној 

документацији, те није навео јединствену цену своје понуде већ са варијантама. Све 

наведено понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, али и 

понудом која садржи битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) ЗЈН, 

те се као таква ОДБИЈА и не узима у даље разматрање, односно рангирање када је у 

питању I партија. 

 

2. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, који је у понуди бр. 01-976 (за I партију), а за 

које је понудио цену наведену у претходном делу одлуке и то за термин путовања који је 

супротан захтеваном у техничкој спецификацији за предметну партију (захтевано „друга 

половина маја 2018. године“, а достављена потврда и програм путовања у априлу месецу 

2018. године). Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди за I партију 

доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 

77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 

конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. тачке 1) и 

тачке 2) подтачке од (1) до (5) ЗЈН, постављених предметном конкурсном 

документацијом али не и подтачке (6), односно није поступио по императивном 

постављеном упутству у предметној Конкурсној документацији, те није доказао 

усаглашеност понуђених услуга са техничком спецификацијом, што понуду чини 

понудом са битним недостацима у смислу члана 106. став 1. тачке 2) и 5). Све 

наведено понуду чини неодговарајућом у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН, 

односно неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, али и понудом која 

садржи битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) ЗЈН, те се као таква 

ОДБИЈА и не узима у даље разматрање, односно рангирање када је у питању I 

партија.  

 

3. „Сим пром“ д.о.о. из Београда, који је у понуди бр. 01-975 (за I партију), а за 

које је понудио цену од 1.831.200,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.197.440,00 динара 

(рсд.) са ПДВ-ом и то за термин путовања који је супротан захтеваном у техничкој 

спецификацији за предметну партију (захтевано „друга половина маја 2018. године“, а 

достављена потврда и програм путовања у априлу месецу 2018. године) за I партију.  

 

Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди за I партију доставио 

доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. 

тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 

документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. тачке 1) и тачке 2) 

подтачке од (1) до (5) ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом али 
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не и подтачке (6), односно није поступио по императивном постављеном упутству у 

предметној Конкурсној документацији, те није доказао усаглашеност понуђених 

услуга са техничком спецификацијом, што понуду чини понудом са битним 

недостацима у смислу члана 106. став 1. тачке 2) и 5). Понуђач „Сим пром“ д.о.о. из 

Београда није поступио ни по императивном, у вези члана 61. став 4. тачка 8) ЗЈН, 

постављеном упутству у делу другом конкурсне документације на странама 41, 42, и 43. 

под називом „ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ (обавеза свих потенцијалних понуђача је да се 

упознају са доле наведеним)“, у вези специфичног пореског (у смислу пореза на 

додату вредност) третмана јединствене туристичке услуге, нити је доставио 

појашњење другачијег пореског третмана који је у својој понуди применио, а на шта 

је такође био обавезан по наведеном упутству, што понуду, такође и на овај начин, чини 

понудом са битним недостацима у вези члана 106. став 1. тачка 5), односно понуду 

која се апсолутно не може упоредити са понудама других понуђача. Имајући у виду 

наведено, а пре свега обавезу коју понуђачи имају у складу са чланом 35. ЗПДВ (што 

је детаљно кроз „поуку о пореском третману“ понуђачима предочено у предметној 

конкурсној документацији), Комисија је недвосмислено утврдила да је понуђач 

прекршио наведену законску обавезу и применио погрешан порески третман чиме је 

нарушио једнакост понуђача коју наручилац мора обезбедити у току целог поступка 

(свим фазама), што је императивно прописано чланом 12. став 1. ЗЈН. Комисија 

напомиње да понуђач „Сим пром“ д.о.о. из Београда није доставио попуњен, потписан и 

оверен модел оквирног споразума за предметну партију, односно да је доставио само један 

примерак за обе партије који је само оверио парафом и печатом на доњем десном углу 

сваке од страна, што имплицира да понуђач није поступио по упуству за сачињавање своје 

понуде, те није недвосмислено изразио своју вољу и намеру да до сагласности истих дође, 

а што постиже попуњеним, потписаним (за на то предвиђеном месту) и овереним печатом 

од стране одговорног (овлашћеног) лица понуђача. 

 

 

Све наведено понуду чини неодговарајућом у смислу члана 3. став 1. тачка 32) 

ЗЈН, односно неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, али и понудом 

која садржи битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) ЗЈН, те се као 

таква ОДБИЈА и не узима у даље разматрање, односно рангирање када је у питању I 

партија. 

 

 

Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија Извештајем о 

стручној оцени понуда бр. 01 - 918/09 од 14.11.2017. године, је утврдила да за предметне 

партије (I и II партија) нема прихватљивих понуда у смислу члана 3. став 1. тачка 33) 

ЗЈН и понуда без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, те да не постоји могућност 

примене критеријума „најнижа понуђена цена“, односно рангирања понуда по истом. У 

вези са наведеним Комисија је препоручила директору Школе да обустави поступак 

јавне набавке за I партију: Настава у природи на Дивчибарима (пролеће 2018) и II 

партију: Настава у природи на Златибору (пролеће 2018) и у складу са чланом 109. 

став 1. ЗЈН донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке за I и II партију 

предметног поступка. 

 



Одлука о обустави поступка (партија) ЈН ОП са ОС бр. 03/17: „Настава у природи: I и II партија“ 2017 
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ОШ „Михаило Петровић Алас“ - Београд    

 

Директор је прихватио предлоге Комисије те на основу истих је донео одлуку о 

закључењу оквирних споразума по партијама као у диспозитиву (изреци) 

 

На основу изнетог одлучено је као у изреци. 

ПОУКА (упутство о правном средству):  

После доношења одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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 понуда, 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 њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. 

став 1. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 

достави доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 120.000,00 

динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 

03/17, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, ОШ "Михаило Петровић 

Алас", јавна набавка са циљем закључења оквирног споразума (услуге) бр. 03/17 - и бројем 

партије за коју се подноси ЗЗП. 

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање 

платног промета са видљивим датумом реализације уплате. 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р 

                            Мирјана Шпехар с.р. 

 
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 


