
 

 

 

 

Република Србија 

Град Београд 

Основна школа „Филип Вишњић“ 

Салвадора Аљендеа  бр.17  

11000 Београд 

Број:1170. 

Датум: 02.12.2019. године 

На основу члана 55.став 1.тачка 8) ,  а у складу са Прилогом 3И, Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) објављује се 

 

                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ НА ОСНОВУ 

                           ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

                     „Екскурзија и настава у природи за ученике ОШ“Филип Вишњић“ 

                                      За Партију 6 -  Екскурзија ученика осмог разреда 

                                                               ЈН бр. 1.2.2/2019                                                                                                                                                           

назив , адреса  и интернет страница наручиоца: Основна школа „Филип Вишњић“ , 

Салвадора Аљендеа 17,  11000 Београд  ; osfilipvisnjic.edu.rs 

врста наручиоца: просвета 

врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности 

Јавна набавка је обликована  у шест партија  и то: 

Партија 1 Настава у природи  за ученике првог и другог разреда 

Партија 2 Настава у природи за ученике трећег и четвртог разреда 

Партија 3 Екскурзија ученика петог разреда 

Партија 4 Екскурзија ученика  шестог разреда 

Партија 5 Екскурзија ученика седмог разреда 

Партија 6 Екскурзија ученика   осмог  разреда 

 

врста предмета: услуге 

предмет јавне набавке : јесте услуга организације и реализације екскурзија и настава у 

природи за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања. 

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку 

партију, на период од годину дана. 

назив  ознака из Општег речника набавке : 63516000 -  услуге  организације путовања 



 уговорена вредност:  389.679,84 динара без пдв-а, односно 397.440,00 динара са пдв-ом. 

критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

број примљених понуда: у предметном поступку достављене  су   четири понуде. 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

За Партију 6 - Екскурзија ученика осмог  разреда 

„VANJA  TRAVEL    AGENCY“ d.о.о. Земун, са седиштем у  Београду-Земуну , улица   Александра 

Поповића 15, са ценом од 8.280,00 динара са пдв-ом по ученику 

Д.Т.У.Т.“БАЛКАНИК“д.о.о. Синђелићева 24, Ваљево са ценом од  8.900,00 динара са пдв-ом 

по ученику 

„ЛУИ ТРАВЕЛ“д.о.о. Стевана Филиповића 115а, са ценом од  9.930,00 динара са пдв-ом по 

ученику 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

„VANJA  TRAVEL    AGENCY“ d.о.о. Земун, са седиштем у  Београду-Земуну , улица   Александра 

Поповића 15, са ценом од 8.280,00 динара са пдв-ом по ученику 

Д.Т.У.Т.“БАЛКАНИК“д.о.о. Синђелићева 24, Ваљево са ценом од  8.900,00 динара са пдв-ом 

по ученику 

„ЛУИ ТРАВЕЛ“д.о.о. Стевана Филиповића 115а, са ценом од  9.930,00 динара са пдв-ом по 

ученику 

датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: у предметном поступку донета је 

Одлука о закључењу оквирног споразума  број 1116. од  08.11.2019.године , на основу које је закључен 

Оквирни споразум број 1136/1. 

период важења оквирног споразума: 1 ( једна ) година. 

датум закључења уговора : уговор о јавној набавци за Партију 6: Екскурзија ученика осмог 

разреда , закључен је 02.12.2019.године 

основни подаци о добављачу: „VANJA  TRAVEL    AGENCY“ d.о.о. Земун, са седиштем у  Београду-

Земуну , улица   Александра Поповића 15,   ПИБ:105124815  Матични број: 20321440 

период важења уговора: Овај уговор се закључује  до потпуне реализације предмета, права и обавеза, 

најкасније на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.  

 


