
 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
''НАДА НАУМОВИЋ'' 
Број:1067 
Дана:05.12.2018 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  од  
04.12.2018 године, Директор ПУ ''Нада Наумовић'' Крагујевац доноси: 
 

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

узраста  
Предшколска установа ''Нада Наумовић''  као наручилац, у поступку јавне набавкемале 
вредности  број: 1.2-14/18 набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског 
узраста, Уговор о јавној набавци додељује понуђачу: 
 
 '' Atlantic travel & service ''доо, Jagodina  пословница Крагујевац, ул. Бранка 
Радичевића   број  10,  матични број:07837852, ПИБ:101157969  
 

Образложење 
 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке  бр. 9666  од 19.11.2018. године, 
ПУ''Нада Наумовић'' Крагујевац, спровела  је поступак јавне набавке мале вредности бр. 
1.2.14/18,за набавку услуга под називом: набавка услуга организовања зимовања за децу 

предшколског узраста на Копаонику. 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). 
Процењена вредност јавне набавке  износи:5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
Рок за достављање понуда био је до 27.11.2018. године до 10:00 часова. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца благовремено пристигле су:4 
понуде и то: 

Ред. 

Бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра понуђача Датум     

пријема 

Сат 

1. 9871 ''Оmega tours’’ д.о.о Крагујевац 27.11.2018 год. 09.12 

2. 9872 Заједничка понуда ''Spes travel’’ 

doo Kragujevac i ’’Ntional travel’’ 

d.o.o Valjevo 

27.11.2018 год. 9.30 

3. 9873 ''Cosmopolis’’ доо Аранђеловац  27.11.2018 год. 9.35 

4. 9874 '' Atlantic travel & service ''доо, 

Jagodina  пословница Крагујевац 

27.11.2018. год. 9.37 

 
Неблаговремених  понуда: нема 
 



Поступак  јавног отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за достављање понуда, 
дана 27.11.2018. године са почетком у 10,30 часова. Уз присуство представника понуђача. На 
поступак отварања није било примедби.  
Понуђени су следећи услови: 
 
Понуђач: ''Оmega tours’’ д.о.о Крагујевац, ул. Ивана Милутиновића  број  28,  матични број: 
17298054, ПИБ:101579321  
Основни елементи понуде: 

- Укупна цена за максималан број деце  –2.797.473,00 дин. без ПДВ;.односно – 3.544.200,00 
дин. са ПДВ-ом. 
- Цена превоза по детету износи:1.272,72 динара  без ПДВ-а, односно1.400,00 динара са ПДВ-
ом. 
- Јединична цена  зимовања  (смештај + превоз) по детету са свим пратећим трошковима  на 
бази седам пуних пансиона износи:9.324,91 дин.без ПДВ-а, односно11.814,00 динара са ПДВ-
ом.   
- Рок важења понуде: 365 дана од дана  отварања понуде 
- Рок извршења услуге: у месецу фебруару и марту, а почевши од 22.02.2019 год. 
- Рок и начин плаћања:плаћања ће се извршити по извршеној услузи  у року од 45 дана од      
дана пријема исправно испостављеног рачуна. 
- попуст боравак, превоз и такса за  васпитача на групу од највише  7 деце. 
- попуст боравак, превоз и такса за  медицинску сестру и координатора  испред установе:   

-попуст конплетан смештај превоз, осигурање и таксу за једно дете ако су близанци 

- Обезбеђен лекарски надзор 24 часа (педијатар) у путу и током боравка у објекту  

- Услуге рекратор – аниматор  
 

Понуђач: Заједничка понуда ''Spes travel’’ doo Kragujevac, ул. 9 маја  број  140,  матични број: 
20299169, ПИБ:105042981 i ’’Ntional travel’’ d.o.o Valjevo ул. Војводе Мишића,  матични број: 
21100226, ПИБ:108955665 
Основни елементи понуде: 

- Укупна цена за максималан број деце  –2.653.725,00 дин. без ПДВ;.односно – 3.149.700,00 
дин. са ПДВ-ом. 
- Цена превоза по детету износи:635,45 динара  без ПДВ-а, односно 698.99 динара са ПДВ-ом. 
- Јединична цена  зимовања  (смештај + превоз) по детету са свим пратећим трошковима  на 
бази седам пуних пансиона износи:8.845,75 дин.без ПДВ-а, односно10.499,00 динара са ПДВ-
ом.   
- Рок важења понуде: 50 дана од дана  отварања понуде 
- Рок извршења услуге: у месецу фебруару и марту, а почевши од 22.02.2019 год. 
- Рок и начин плаћања:плаћања ће се извршити по извршеној услузи  у року од 45 дана од      
дана пријема исправно испостављеног рачуна. 
- попуст боравак, превоз и такса за  васпитача на групу од највише  7 деце. 
- попуст боравак, превоз и такса за  медицинску сестру и координатора  испред установе:   

-попуст конплетан смештај превоз, осигурање и таксу за једно дете ако су близанци 

- Обезбеђен лекарски надзор 24 часа (педијатар) у путу и током боравка у објекту  

- Услуге рекратор – аниматор  

 
Понуђач: ''Cosmopolis’’ доо Аранђеловац, ул. Ђурђевданска  број  1/10,  матични 
број:20721979, ПИБ:107001587  
Основни елементи понуде: 

- Укупна цена за максималан број деце –3.102.582,00 дин. без ПДВ;.односно – 3.172.500,00 
дин. са ПДВ-ом. 



- Цена превоза по детету износи:713.64 динара  без ПДВ-а, односно 785.00 динара са ПДВ-ом. 
- Јединична цена  зимовања  (смештај + превоз) по детету са свим пратећим трошковима  на 
бази седам пуних пансиона износи:10.341,97 дин. без ПДВ-а, односно 10.575,00 динара са 
ПДВ-ом.   
- Рок важења понуде:180 дана од дана  отварања понуде 
- Рок извршења услуге: у месецу фебруару и марту, а почевши од 22.02.2019 год. 
- Рок и начин плаћања:плаћања ће се извршити по извршеној услузи  у року од 45 дана од      
дана пријема исправно испостављеног рачуна. 
- попуст боравак, превоз и такса за  васпитача на групу од највише  7 деце. 
- попуст боравак, превоз и такса за  медицинску сестру и координатора  испред установе:   

-попуст конплетан смештај превоз, осигурање и таксу за једно дете ако су близанци 

- Обезбеђен лекарски надзор 24 часа (педијатар) у путу и током боравка у објекту  

- Услуге рекратор – аниматор  

 
Понуђач: '' Atlantic travel & service ''доо, Jagodina  пословница Крагујевац, ул. Бранка 
Радичевића   број  10,  матични број:07837852, ПИБ:101157969  
Основни елементи понуде: 

- Укупна цена за максималан број деце  – 2.622.489,00 дин. без ПДВ;.односно – 3.147.000,00 
дин. са ПДВ-ом. 
- Цена превоза по детету износи:750,00 динара  без ПДВ-а, односно 900,00 динара са ПДВ-ом. 
- Јединична цена  зимовања  (смештај + превоз) по детету са свим пратећим трошковима  на 
бази седам пуних пансиона износи:8.741,63 дин. без ПДВ-а,односно10.490,00 динара са ПДВ-
ом.   
- Рок важења понуде: 120 дана од дана  отварања понуде 
 - Рок извршења услуге: у месецу фебруару и марту, а почевши од 22.02.2019 год. 
- Рок и начин плаћања:плаћања ће се извршити по извршеној услузи  у року од 45 дана од      
дана пријема исправно испостављеног рачуна. 
- попуст боравак, превоз и такса за  васпитача на групу од највише  7 деце. 
- попуст боравак, превоз и такса за  медицинску сестру и координатора  испред установе:   
-попуст конплетан смештај превоз, осигурање и таксу за једно дете ако су близанци 
- Обезбеђен лекарски надзор 24 часа (педијатар) у путу и током боравка у објекту  
- Услуге рекратор – аниматор 

Стручна оцена понуда: 
 
Комисија за јавну набавку je извршила рачунску контролу достављених понуда и 
констатовала да понуда понуђача ''Cosmopolis’’ доо Аранђеловац садржи рачунску грешку. У 
обрасцу понуде и Моделу Уговора понуђена је цена за максималан број деце ( 300)   у износу 
од  3.102.582,00 динара без ПДВ-а  односно 3.172.500,00 динара  са ПДВ-ом, а након 
извршене рачунске контроле утврђено је да понуђена цена треба да износи 3.102.591,00 

динара без ПДВ-а. Поступајући  у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама, Комисија за 

јавну набавку је упутила понуђачу захтев за сагласност на исправку рачунске грешке дана 
03.12.2018. године. Понуђач је дана 03.12.2018 године доставио сагласност на исправку 
рачунске грешке, тако да сада понуђена цена износи 3.102.591,00 динара без ПДВ-а.  
Поступајући  у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку је 
упутила дана 03.12.218 године  понуђачима: '' Atlantic travel & service ''доо, Jagodina  
пословница Крагујевац, Заједничка понуда ''Spes travel’’ doo Kragujevac и ’’Ntional travel’’ d.o.o 
Valjevo, ''Оmega tours’’ д.о.о Крагујевац, ''Cosmopolis’’ доо Аранђеловац захтев за додатним 
појашњењем понуде у делу који се тиче обрачуна ПДВ-а  kako би се  јасно  утврдило  по ком 
проценту  и на који начин су понуђачи обрачунали   ПДВ  приликом исказивања јединичне 



цене по детету  и укупне цене за максималан број деце  са ПДВ-ом. Тражено појашњење  
цена са ПДВ-ом не утиче на стручну оцену понуда . 
Понуђачи: '' Atlantic travel & service ''доо, Jagodina  пословница Крагујевац, Заједничка понуда 
''Spes travel’’ doo Kragujevac и ’’Ntional travel’’ d.o.o Valjevo, ''Оmega tours’’ д.о.о Крагујевац, 
''Cosmopolis’’ доо Аранђеловац  доставили  су тражено појашњење дана 03.12.2018 године. 
Понуђач ''Оmega tours’’ д.о.о Крагујевац у достављеном појашњењу  се изјаснио да  понуда  
садржи рачунску грешку за  понуђену јединичну цену по детету  са ПДВ-ом као и цена  за 
максималан број деце  са ПДВ-ом (понуђена јединична цена по детету са ПДВ-ом  је 
11.814,00 динара,  а за максималан број деце ( 300)  3.544.200,00 динара са ПДВ-ом  ) 
исправљена  понуђена цена за максималан број деце износи 3.356.967,60 динара са ПДВ-ом 
, а исправљена понуђена јединична цена по детету  износи 11.189,89  динара са ПДВ-ом. 
Понуђач је истовремено доставио сагласност на исправку рачунске грешке, тако да сада 
понуђена цена за максималан број деце износи 3.356.967,60 динара са ПДВ-ом , а понуђена 
јединична цена по детету  износи 11.189,89  динара са ПДВ-ом 
Цена без ПДВ-а остаје непромењена. 
 
Понуђача '' Atlantic travel & service ''доо, Jagodina  пословница Крагујевац  у достављеном 
појашњењу  се изјаснио да  понуда  садржи рачунску грешку за  понуђену  цена превоза по 
детету  900,00  динара  са  ПДВ-ом, исправљена  понуђена цена  превоза по детету износи 
825,00 динара са ПДВ-ом. Понуђач је истовремено  доставио сагласност на исправку 
рачунске грешке, тако да сада понуђена цена за превоз  по детету  износи 825.00 динара са 
ПДВ-ом. 
Цена без ПДВ-а остаје непромењена. 
 
 Комисија за јавну набавку је детаљно прегледала  достављену документацију, прхватила 
тражена појашњења  из разлога што тражено појашњење  цена са ПДВ-ом не утиче на 
стручну оцену понуда и констатовала да су понуда понђача '' Atlantic travel & service ''доо, 
Jagodina  пословница Крагујевац, Заједничка понуда ''Spes travel’’ doo Kragujevac i ’’Ntional 
travel’’ d.o.o Valjevo, ''Оmega tours’’ д.о.о Крагујевац, ''Cosmopolis’’ доо Аранђеловац 
прихватљиве  
 
На основу критеријума ''најнижа понуђена цена'' извршено је рангирање прихватљивих 
понуда на следећи начин: 

Ранг Назив понуђача понуђена цена  (без ПДВ-а) 

1 '' Atlantic travel & service ''доо, Jagodina  пословница 

Крагујевац 

2.622.489,00 

2 Заједничка понуда ''Spes travel’’ doo Kragujevac i 
’’Ntional travel’’ d.o.o Valjevo 

 

2.653.725,00 

3 ''Оmega tours’’ д.о.о Крагујевац 
 

2.797.473,00 

4 ''Cosmopolis’’ доо Аранђеловац 
 

3.102.591,00 

 

 

 



 

 

 

 

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнију понуду за услугу организовања 

зимовања за децу предшколског узраста дао понуђач: '' Atlantic travel & service ''доо, Jagodina  
пословница Крагујевац, ул. Бранка Радичевића   број  10,  матични број:07837852, 
ПИБ:101157969  
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 Буђета Републике Србије бр.840-3678845-06,шифра 
плаћања: 153 или 253; позив на број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права.  
 
 
 

                                                                                             Директор 
                                                                                                                ______________ 
 
 

 
 


