
ОШ“ФИЛИП  ВИШЊИЋ“ 

САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17 

БЕОГРАД  

Дел.број:789. 

Датум:03.08.2018. 

   На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“,бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Основна школа „Филип Вишњић“ из Београда 

 

                                                                     објављује  

                                                         О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

                          о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга 

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

                                                             ЈН бр.1.2.2/2018 

1.Назив и адреса наручиоца:Основна школа“Филип Вишњић“,Салвадора Аљендеа 

бр.17,11 000 Београд, интернет страница: www.osfilipvisnjic.edu.rs 

2.Врста наручиоца : просвета 

3.Предмет јавне набавке: су услуге: „Екскурзија и настава у природи за ученике  

ОШ“Филип Вишњић“ и иста је  предвиђена на конту/позицији : 423900 

- Партија број 1:настава у природи за ученике првог разреда 

- Партија број 2 : настава у природи за ученике другог разреда  

- Партија број 3: настава у природи за ученике трећег разреда 

- Партија број 4 : настава у природи за ученике четвртог разреда 

- Партија број 5 : једнодневна екскурзија за ученике првог разреда 

- Партија број 6:једнодневна екскурзија за ученике другог разреда 

- Партија број 7 : једнодневна екскурзија за ученике трећег разреда 

- Партија број 8:једнодневна екскурзија за ученике четвртог  разреда 

- Партија број 9 : дводневна екскурзија за ученике   петог  разреда 

- Партија број 10 : дводневна екскурзија за ученике   шестог   разреда  
- Партија број 11 : дводневна екскурзија за ученике   седмог  разреда 

- Партија број 12 : тродневна екскурзија за ученике   осмог   разреда 
 

 



4.Назив и ознака из Општег речника набавке : 63516000 – услуге организације 

путовања. 

5.Уговорена вредност без пдв-а(дин.): 5.193.202,40 динара 

- Партија број 1: 825.522,00 

- Партија број 2 : 825.522,00  

- Партија број 3: 768.781,60 

- Партија број 4 : 768.781,60  

- Партија број 5 : 127.800,00 

- Партија број 6: 107.200,00 

- Партија број 7 : 110.834,00 

- Партија број 8: 136.800,00 

- Партија број 9 : 364.866,80 

- Партија број 10 : 318.463,20 

- Партија број 11 : 356.386,80 

           - Партија број 12: 482.244,40 

6.Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена 

7.Број примљених понуда: 6  ( шест ) понуда. 

8.Највиша и најнижа понуђена цена ( без пдв-а) код прихватљивих понуда: 

Партија број 1 : 

Понуђач  “Октопод“д.о.о.»,са седиштем у  Београду  ,ул.Бојанска  бр.7  ,поднео је понуду 

број : 854/18 од 16.07.2018.године  за партију 1 .настава у природи за ученике првог 

разреда   и понудио цену по ученику : 20.638,50 динара без пдв-а, односно 20.869,00 

динара са пдв-ом. 

Понуђач   „Serbico Travel“d.o.o., са седиштем у  Београду-Земуну , ул. Дубровачка  бр. 

10,поднео је  понуду број: 1  од   17.07.2018.године за партију 1 .настава у природи за 

ученике првог разреда   и понудио цену по ученику : 20.695,00 динара без пдв-а.(обвезник 

није у систему пдв-а). 



Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 1 .настава у природи за 

ученике првог разреда  и понудио цену по ученику :20.885,00 динара без пдв-а, односно 

21.085,00 динара са пдв-ом. 

Партија број 2 : 

Понуђач  “Октопод“д.о.о.»,са седиштем у  Београду  ,ул.Бојанска  бр.7  ,поднео је понуду 

број : 854/18 од 16.07.2018.године  за партију 2 .настава у природи за ученике другог 

разреда   и понудио цену по ученику : 20.638,50 динара без пдв-а, односно 20.869,00 

динара са пдв-ом. 

Понуђач   „Serbico Travel“d.o.o., са седиштем у  Београду-Земуну , ул. Дубровачка  бр. 

10,поднео је  понуду број: 2  од   17.07.2018.године за партију 2 .настава у природи за 

ученике другог разреда   и понудио цену по ученику : 20.695,00 динара без пдв-

а.(обвезник није у систему пдв-а). 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 2 .настава у природи за 

ученике другог разреда  и понудио цену по ученику :20.885,00 динара без пдв-а, односно 

21.085,00 динара са пдв-ом. 

Партија број 3 : 

Понуђач«Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда".,са седиштем у 

Београду,ул.Рисанска  бр.12 ,поднео је понуду број : 21/3 и 21/4 од 12.07.2018.године  за 

партију 3 .настава у природи за ученике  трећег разреда и понудио цену по ученику 

:19.219,54  динара без пдв-а, односно 20.930,00 динара са пдв-ом. 

Понуђач  “Октопод“д.о.о.»,са седиштем у  Београду  ,ул.Бојанска  бр.7  ,поднео је понуду 

број : 854/18 од 16.07.2018.године  за партију 3 .настава у природи за ученике трећег  

разреда   и понудио цену по ученику : 24.076,63 динара без пдв-а, односно 24.451,00 

динара са пдв-ом. 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 3 .настава у природи за 

ученике  трећег  разреда  и понудио цену по ученику : 24.705,00 динара без пдв-а,односно 

24.905,00 динара са пдв-ом. 

Партија број 4 : 

Понуђач«Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда".,са седиштем у 

Београду,ул.Рисанска  бр.12 ,поднео је понуду број : 21/3 и 21/4 од 12.07.2018.године  за 



партију 4 .настава у природи за ученике  четвртог разреда и понудио цену по ученику 

:19.219,54  динара без пдв-а, односно 20.930,00 динара са пдв-ом. 

Понуђач  “Октопод“д.о.о.»,са седиштем у  Београду  ,ул.Бојанска  бр.7  ,поднео је понуду 

број : 854/18 од 16.07.2018.године  за партију 4 .настава у природи за ученике четвртог  

разреда   и понудио цену по ученику : 24.076,63 динара без пдв-а, односно 24.451,00 

динара са пдв-ом. 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 4 .настава у природи за 

ученике  четвртог  разреда  и понудио цену по ученику : 24.705,00 динара без пдв-

а,односно 24.905,00 динара са пдв-ом. 

Партија број 5 : 

Понуђач«„Луксим“ предузеће за производњу,трговину и услуге, д.о.о., са седиштем у  

Београду , ул. Војводе Степе бр. 353,поднео је  понуду број: 46-1/2018 од   

13.07.2018.године  за партију   5 .једнодневна екскурзија за ученике првог  разреда     и 

понудио цену по ученику : 3.195,00 динара без пдв-а,односно 3.270,00 динара са пдв-ом. 

Понуђач   „Serbico Travel“d.o.o., са седиштем у  Београду-Земуну , ул. Дубровачка  бр. 

10,поднео је  понуду број: 5.  од   17.07.2018.године за партију 5.једнодневна екскурзија  за 

ученике првог  разреда  и понудио цену по ученику : 3.220,00  динара без пдв-а.(обвезник 

није у систему пдв-а). 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 5. једнодневна 

екскурзија  за ученике првог  разреда  и понудио цену по ученику : 3.349,33 динара без 

пдв-а,односно 3.415,00 динара са пдв-ом. 

Партија број 6 : 

Понуђач   „Serbico Travel“d.o.o., са седиштем у  Београду-Земуну , ул. Дубровачка  бр. 

10,поднео је  понуду број: 6.  од   17.07.2018.године за партију 6.једнодневна екскурзија  за 

ученике другог  разреда  и понудио цену по ученику : 2.680,00  динара без пдв-а.(обвезник 

није у систему пдв-а). 

Понуђач«„Луксим“ предузеће за производњу,трговину и услуге, д.о.о., са седиштем у  

Београду , ул. Војводе Степе бр. 353,поднео је  понуду број: 46-1/2018 од   

13.07.2018.године  за партију   6 .једнодневна екскурзија за ученике другог  разреда     и 

понудио цену по ученику : 2.785,00 динара без пдв-а,односно 2.860,00 динара са пдв-ом. 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 6. једнодневна 



екскурзија  за ученике  другог  разреда  и понудио цену по ученику : 3.019,33 динара без 

пдв-а,односно 3.085,00 динара са пдв-ом. 

Партија број 7 : 

Понуђач  “Октопод“д.о.о.»,са седиштем у  Београду  ,ул.Бојанска  бр.7  ,поднео је понуду 

број : 854/18 од 16.07.2018.године  за партију 7 .једнодневна екскурзија за ученике трећег  

разреда   и понудио цену по ученику : 2.770,85 динара без пдв-а, односно 2.903,00 динара 

са пдв-ом. 

Понуђач«„Луксим“ предузеће за производњу,трговину и услуге, д.о.о., са седиштем у  

Београду , ул. Војводе Степе бр. 353,поднео је  понуду број: 46-1/2018 од   

13.07.2018.године  за партију   7 .једнодневна екскурзија за ученике трећег  разреда     и 

понудио цену по ученику : 2.795,00 динара без пдв-а,односно 2.870,00 динара са пдв-ом. 

Понуђач   „Serbico Travel“d.o.o., са седиштем у  Београду-Земуну , ул. Дубровачка  бр. 

10,поднео је  понуду број: 7.  од   17.07.2018.године за партију 7.једнодневна екскурзија  за 

ученике трећег   разреда  и понудио цену по ученику : 2.800,00  динара без пдв-а.(обвезник 

није у систему пдв-а). 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 7. једнодневна 

екскурзија  за ученике  трећег  разреда  и понудио цену по ученику : 3.084,33 динара без 

пдв-а,односно 3.145,00 динара са пдв-ом. 

Партија број 8 : 

Понуђач   „Serbico Travel“d.o.o., са седиштем у  Београду-Земуну , ул. Дубровачка  бр. 

10,поднео је  понуду број: 8.  од   17.07.2018.године за партију 8.једнодневна екскурзија  за 

ученике четвртог   разреда  и понудио цену по ученику : 3.420,00  динара без пдв-

а.(обвезник није у систему пдв-а). 

Понуђач«„Луксим“ предузеће за производњу,трговину и услуге, д.о.о., са седиштем у  

Београду , ул. Војводе Степе бр. 353,поднео је  понуду број: 46-1/2018 од   

13.07.2018.године  за партију   8 .једнодневна екскурзија за ученике четвртог  разреда     и 

понудио цену по ученику : 3.610,00 динара без пдв-а,односно 3.685,00 динара са пдв-ом. 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 8. једнодневна 

екскурзија  за ученике  четвртог  разреда  и понудио цену по ученику : 3.754,33 динара без 

пдв-а,односно 3.820,00 динара са пдв-ом. 

 

 



Партија број 9 : 

Понуђач  “Октопод“д.о.о.»,са седиштем у  Београду  ,ул.Бојанска  бр.7  ,поднео је понуду 

број : 854/18 од 16.07.2018.године  за партију 9 .дводневна екскурзија за ученике петог  

разреда   и понудио цену по ученику : 9.121,67 динара без пдв-а, односно 9.432,00 динара 

са пдв-ом. 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 9. дводневна екскурзија  

за ученике  петог  разреда  и понудио цену по ученику : 9.243,67 динара без пдв-а,односно 

9.380,00 динара са пдв-ом. 

Партија број 10 : 

Понуђач  “Октопод“д.о.о.»,са седиштем у  Београду  ,ул.Бојанска  бр.7  ,поднео је понуду 

број : 854/18 од 16.07.2018.године  за партију 10 .дводневна екскурзија за ученике шестог  

разреда   и понудио цену по ученику : 7.961,33 динара без пдв-а, односно 8.273,00 динара 

са пдв-ом. 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 10. дводневна 

екскурзија  за ученике  шестог  разреда  и понудио цену по ученику : 8.763,67 динара без 

пдв-а,односно  8.920,00 динара са пдв-ом. 

Партија број 11 : 

Понуђач  “Октопод“д.о.о.»,са седиштем у  Београду  ,ул.Бојанска  бр.7  ,поднео је понуду 

број : 854/18 од 16.07.2018.године  за партију 11 .дводневна екскурзија за ученике седмог  

разреда   и понудио цену по ученику : 8.909,67 динара без пдв-а, односно 9.220,00 динара 

са пдв-ом. 

Понуђач«„Луксим“ предузеће за производњу,трговину и услуге, д.о.о., са седиштем у  

Београду , ул. Војводе Степе бр. 353,поднео је  понуду број: 46-1/2018 од   

13.07.2018.године  за партију   11 .дводневна екскурзија за ученике  седмог  разреда     и 

понудио цену по ученику : 9.145,00 динара без пдв-а,односно 9.245,00 динара са пдв-ом. 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 11. дводневна 

екскурзија  за ученике  седмог  разреда  и понудио цену по ученику : 9.377,00 динара без 

пдв-а,односно  9.520,00 динара са пдв-ом. 

 

 



Партија број 12 : 

Понуђач  “Октопод“д.о.о.»,са седиштем у  Београду  ,ул.Бојанска  бр.7  ,поднео је понуду 

број : 854/18 од 16.07.2018.године  за партију 12 .тродневна екскурзија за ученике осмог  

разреда   и понудио цену по ученику : 12.056,11 динара без пдв-а, односно 12.445,00 

динара са пдв-ом. 

Понуђач   „Serbico Travel“d.o.o., са седиштем у  Београду-Земуну , ул. Дубровачка  бр. 

10,поднео је  понуду број: 12.  од   17.07.2018.године за партију 12.тродневна екскурзија  

за ученике осмог   разреда  и понудио цену по ученику :  12.880,00  динара без пдв-

а.(обвезник није у систему пдв-а). 

Понуђач    Д.Т.У.Т.“Балканик“д.о.о.»,са седиштем у  Ваљеву  ,ул.Синђелићева бр.24  

,поднео је понуду број : 1212/2018 од 13.07.2018.године за партију 12. тродневна 

екскурзија  за ученике  осмог  разреда  и понудио цену по ученику : 13.533,85 динара без 

пдв-а,односно  13.705,00 динара са пдв-ом. 

9.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:понуђачи неће 

извршавати уговор преко подизвођача. 

10.Датум доношења одлуке о додели уговора:24.07.2018.године 

11.Датум  закључења уговора : 01.08.2018.године за свих дванаест партија 

12.основни подаци о добављачима: 

- партије број 1,2,7,9,10,11 и 12 понуђач „Октопод“ д.о.о., из Београда, улица Бојанска , 

број  7, матични     број: 17205196 ,    ПИБ: 101468904. 

- партије број  3 и 4 понуђач«Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града 

Београда".,са седиштем у Београду,ул.Рисанска  бр.12 , матични број : 07036205 ,  

пиб:100268221. 

- партија број  5  понуђач  „Луксим“предузеће за производњу, трговину и услугу 

д.o.o., из  Београда,улица  Војводе Степе ,број 353 ,матични     број: 06767737,    ПИБ : 

102008055 

- партије број  6 и 8  понуђач „Serbico Travel“ d.o.o., из  Београда,улица  Дубровачка 

,број 10 ,матични     број: 20659726,    ПИБ : 106686982 

13.Период важења уговора :до извршења уговорених обавеза. 

14.околности које представљају основ за измену уговора :нема околности које 

представљају основ за измену уговора. 

 



 


