
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
''НАДА НАУМОВИЋ'' 
Број:2883 
Дана: 12.04.2018 год. 
К Р А Г У Ј Е В А Ц 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и Извештаја о стручној оцени 
понуда број: 2786 од 12.04.2018. године, Директор ПУ ''Нада Наумовић'' Крагујевац 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора за набавку  услуга организовања летовања за децу 

предшколског узраста 
 

Предшколска установа ''Нада Наумовић''  као наручилац, у поступку јавне набавке 
број: 1.2.12/18 набавка услуга организовања летовања за децу предшколског 
узраста. Уговор о јавној набавци додељује понуђачу: 
 
''Оmega tours '' doo Kрагујевац ул. Ивана Mилутиновића бр. 28, матични 
број:17298054, ПИБ:101579321 
 

Образложење 
 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.1949 од  23.03.2018. 
године, ПУ ''Нада Наумовић'' Крагујевац, спровела  је  поступак јавне набавке мале 
вредности, за ЈН бр. 1.2.12/18 под називом: услуга организовања летовања за 
децу предшколског узраста. 
Назив и ознака из општег речника набавки: (63516000 ) 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу 
јавних набавки ( portal.ujn.gov.rs). 
Врста предмета јавне набавке: набавка услуга 
Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности 
Процењена вредност јавне набавке:4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
Рок за достављање понуда био је до 04.04..2018. године до 09:00 часова. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца благовремено 
пристигла је: 4 понуда и то: 

Ред. 

Бр. 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум     

пријема 

Сат 

1. 2593 заједничка понуда ''Spes 

travel'' doo Ќрагујевац 

''Cosmopolis'' doo 

Аранђеловац 

04.04.2018. г 08,44 

2. 2595 ''Оmega tours '' doo 

Kрагујевац 

04.04.2018. г 8,47 



3. 2596 ''Atlantik travel &service'' доо 

Јагодина Пословна јединица 

Крагујевац 

04.04.2018.г 8,48 

4. 2597 ''Пут јувентер''доо ТА 

''Крагујтурист'' Крагујевац 

04.04.2018.г 8,49 

 
Неблаговремених  понуда: нема 
Поступак  јавног отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за 
достављање понуда, дана 04.04.2018. године са почетком у 09:30 часова.  
Јавном отварању понуда, на основу предатог пуномоћја, присуствовали су 
овлашћени представници понуђача, На спроведени поступак није било примедби.  
Понуђени су следећи услови: 
Понуђач: Заједничка понуда ''Spes travel'' doo Ќрагујевац ул. 9 маја бр 140, 
матични број:20299169, ПИБ:105042981   
 ''Cosmopolis'' doo Аранђеловац, ул. Ђурђевданска бр 1/10, матични број:20721979, 
ПИБ:107001587  
Основни елементи понуде: 
- понуђена цена:2.837.318,00 динара без ПДВ-а, односно 3.404.781,60 динара са 

ПДВ-ом  
- цена превоза по детету:1.200,00 динара без ПДВ-а, односно 1.440,00 динара са 

ПДВ-ом  
- јединична цена летовања (смештај + превоз) по детету: 12.896,90 динара без 

ПДВ-а, односно 15.476,28 динара са ПДВ-ом  

- рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда 

- рок извршења услуге:месец јуну 

- услови плаћања: 45 дана  
- Гратис за васпитаче (један васпитач на групу од 10 –оро деце) , пратиоце 

испред установе и по једну медицинску сестру  за сваки   термин  
 
Понуђач: ''Оmega tours '' doo Kрагујевац ул. Ивана Mилутиновића бр. 28, матични 
број:17298054, ПИБ:101579321.   
Основни елементи понуде: 
- понуђена цена:1.917.665,20 динара без ПДВ-а, односно 2.367.200,00 динара са 

ПДВ-ом  
- цена превоза по детету:550,00 динара без ПДВ-а, односно 660,00 динара са 

ПДВ-ом  
- јединична цена летовања (смештај + превоз) по детету: 8.716,66 динара без 

ПДВ-а, односно 10.460,00 динара са ПДВ-ом  

- рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

- рок извршења услуге:месец јуну 

- услови плаћања: 45 дана  
- Гратис за васпитаче (један васпитач на групу од 10 –оро деце) , пратиоце 

испред установе и по једну медицинску сестру  за сваки   термин  
 
 



Понуђач: ''Atlantik travel &service'' доо Јагодина Пословна јединица Крагујевац, ул. 
Краља Петра Првог бр. 3, матични број:07837852, ПИБ:101157969.   
Основни елементи понуде: 
- понуђена цена: 2.481.424,00 динара без ПДВ-а, односно 3.101.780,00 динара са 

ПДВ-ом  
- цена превоза по детету:880,00 динара без ПДВ-а, односно 1.100,00 динара са 

ПДВ-ом  
- јединична цена летовања (смештај + превоз) по детету: 11.279,20 динара без 

ПДВ-а, односно 14.099,00 динара са ПДВ-ом  

- рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

- рок извршења услуге:месец јуну 

- услови плаћања: 45 дана  
- Гратис за васпитаче (један васпитач на групу од 10 –оро деце) , пратиоце 

испред установе и по једну медицинску сестру  за сваки   термин  
 
Понуђач: ''Пут јувентер''доо ТА ''Крагујтурист'' Крагујевац,  ул. Краља Александра I 

Карађорђевића бр 37, матични број:17185314, ПИБ:101576843.  

Основни елементи понуде: 
- понуђена цена:2.463.060,60 динара без ПДВ-а, односно 2.881.780,00 динара са 

ПДВ-ом  
- цена превоза по детету:1.067,52 динара без ПДВ-а, односно 1.249,00 динара са 

ПДВ-ом  
- јединична цена летовања (смештај + превоз) по детету: 11.175,73 динара без 

ПДВ-а, односно 13.099,00 динара са ПДВ-ом  

- рок важења понуде:365 дана од дана отварања понуда 

- рок извршења услуге:месец јуну 

- услови плаћања: 45 дана  
- Гратис за васпитаче (један васпитач на групу од 10 –оро деце) , пратиоце 

испред установе и по једну медицинску сестру  за сваки   термин  
Стручна оцена понуда: 
У стручној оцени понуда од понуђача ''Оmega tours '' doo Kрагујевац у складу са чл. 
93. ЗЈН  затражено је додатно разјашњење  потврде о предрезервацији која је 
достављена уз понуду а у циљу лакшег вредновања и упоређивања понуда. 
Понуђача ''Оmega tours '' doo Kрагујевац је дана 12.04.2018 године доставио 
додатно разјашњење. 
Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да су понуда понђача 
заједничка понуда ''Spes travel'' doo Ќрагујевац''Cosmopolis'' doo Аранђеловац, 
''Оmega tours '' doo Kрагујевац, ''Atlantik travel &service'' доо Јагодина Пословна 
јединица Крагујевац и ''Пут јувентер''доо ТА ''Крагујтурист'' Крагујевац  
прихватљиве 
На основу критеријума ''најнижа понуђена цена'' извршено је рангирање 
прихватљивих понуда на следећи начин: 

1. ''Оmega tours '' doo Kрагујевац, 
2. ''Пут јувентер''доо ТА ''Крагујтурист'' Крагујевац 
3. ''Atlantik travel &service'' доо Јагодина Пословна јединица Крагујевац 
4. Заједничка понуда ''Spes travel'' doo Ќрагујевац и ''Cosmopolis'' doo 

Аранђеловац 



 
Комисија за јавну набавку после спроведене стручне оцене понуда, констатује да 
је најповољнију понуду за набавку услуга организовања летовања за децу 
предшколског узраста дао понуђач: ''Оmega tours '' doo Kрагујевац ул. Ивана 
Mилутиновића бр. 28, матични број:17298054, ПИБ:101579321.  и који ће 
предметну набавку реализовати: а) самостално  
и предлаже наручиоцу његов избор. 
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 
 
Правна поука 
Понуђач који  сматра  да  су му доношењем одлуке о додели уговора повређена 
права, може да покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана 
објављивања ове Одлуке на Портали јавних набавки. Захтев за заштиту права 
подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев 
доставља се доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара на текући рачун 
Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права. 
 
 
 

                                                                                             Директор 
                                                                                                          ____________ 


