
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 
Дел. број: 250 
18.02.2019. године 
К р а љ е в о 
 
 На  основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015) а по 
спроведеном  поступку јавне набавке мале вредности 3/2019 услуга организовање екскурзије за 
ученике од I дo VI  разреда и наставе у природи за ученике I и III разреда у шк. 2018/2019. год. 
на основу Извештаја  комисије о стручној оцени понуда број 242 од 14.02.2019. године, 
директор ОШ „Светозар Марковић“-Краљево, дана  18.02.2019. године, доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 
ЗА УЧЕНИКЕ од I ДO VI  РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ I И III РАЗРЕДА У ШК. 

2018/2019. ГОДИНИ 
 
Применом  критеријума економски најповољније понуде за јавну набавку  мале вредности 
3/2019 услуга организовање екскурзије за ученике од I дo VI  разреда и наставе у природи за 
ученике I и III разреда у шк. 2018/2019. год,  директор школе је  узимајући у обзир Извештај 
комисије о стручној оцени понуда дел број 242 од 14.02.2019. године донео одлуку о додели 
уговора за организацију и реализацију екскурзије за ученике од I дo VI  разреда и наставе у 
природи за ученике I и III разреда у шк. 2018/2019. год. 

 
Партија 1 
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА 
ТА „Blue Travel“ д.о.о., Краљевачка 4, Врњачка Бања, матични број: 17614215; ПИБ: 

103592768, законски заступник: Зоран Атанасковић 
Цена по ученику 1.391,00 динара са пдв-ом. 
Број рата: 4 
Број гратиса на нивоу набавке је 10. 
Време реализације: 11.5.2019. године.  
Применом критеријума економски најповољније понуде понуђачу је додељено укупно 
86,14 пондера. 
 
  
Партија 2 
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ II РАЗРЕДА 
Уговор је додељен агенцији „Кондор травел“- ул. Зелена Гора 20/2-10, Краљево, матични 

број: 20032022; ПИБ:103827981 законски заступник: Радмило Јовановић 
Цена по ученику 876,00 динара са пдв-ом. 
Број рата: 4 
Број гратиса на нивоу набавке је 10. 
Време реализације: 8.6.2019. године.  
Применом критеријума економски најповољније понуде понуђачу је додељено укупно 
97,00 пондера. 
 



 
 
Партија 3 
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ III РАЗРЕДА 
Уговор је додељен агенцији „NAТIONAL TRAVEL“ D.O.O -ВАЉЕВО Ул. Војводе Мишића 

број 14, Ваљево, матични број: 21100226; ПИБ: 108955665, законски заступник: Радослав Марић. 
Цена по ученику 1.450,00 динара са пдв-ом. 
Број рата: 4 
Број гратиса на нивоу набавке је 10. 
Време реализације: 2.6.2019. године.  
Применом критеријума економски најповољније понуде понуђачу је додељено укупно 
90,93 пондера. 
 
 
Партија 4 
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ IV РАЗРЕДА 
Уговор је додељен агенцији „Кондор травел“- ул. Зелена Гора 20/2-10, Краљево, матични 

број: 20032022; ПИБ:103827981 законски заступник: Радмило Јовановић 
Цена по ученику 1.310,00 динара са пдв-ом. 
Број рата: 4 
Број гратиса на нивоу набавке је 8. 
Време реализације: 8.6.2019. године.  
Применом критеријума економски најповољније понуде понуђачу је додељено укупно 
93,11 пондера. 
 
Партија 5 
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ V РАЗРЕДА 
Уговор је додељен агенцији „NAТIONAL TRAVEL“ D.O.O -ВАЉЕВО Ул. Војводе Мишића 

број 14, Ваљево, матични број: 21100226; ПИБ: 108955665, законски заступник: Радослав Марић. 
Цена по ученику 1.580,00 динара са пдв-ом. 
Број рата: 4 
Број гратиса на нивоу набавке је 8. 
Време реализације 18.5.2019. године.  
Применом критеријума економски најповољније понуде понуђачу је додељено укупно 
97,00 пондера. 
 
Партија 6 
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ VI РАЗРЕДА 
Уговор је додељен агенцији „Кондор травел“- ул. Зелена Гора 20/2-10, Краљево, матични 

број: 20032022; ПИБ:103827981 законски заступник: Радмило Јовановић. 
Цена по ученику 1.210,00 динара са пдв-ом. 
Број рата: 4 
Број гратиса на нивоу набавке је 8. 
Време реализације: 1.6.2019. године.  
Применом критеријума економски најповољније понуде понуђачу је додељено укупно 
97,00 пондера. 



 
Партија 8 
НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ III РАЗРЕДА 
ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ ОГРАНАК ''БЕЛА БРЕЗА ТУРС''-Крагујевац, ул. Драгољуба 

Миловановића  број 101 Крагујевац, матични број: 17397311 ПИБ: 101812898лице овлашћено за 
потписивање уговора: Војислав Јовановић. 

Цена по ученику 9.990,00 динара са пдв-ом. 
Број рата: 5 
Број гратиса на нивоу набавке је 5. 
Време реализације: 1-7.4..2019. године.  
Применом критеријума економски најповољније понуде понуђачу је додељено укупно 
82,50 пондера. 
 

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

О б р а з л о ж е њ е 
 У  поступку јавне набавке мале вредности   број 3/2019. услуга организовање екскурзије 
за ученике од I дo VI  разреда и наставе у природи за ученике I и III разреда у шк. 2018/2019. год, 
позив за достављање понуда и конкурсна документација су постављени на Портал за јавне 
набавке и сајт школе 05.02.2019. године. Јавно отварање понуда је обављено у просторијама 
школе 13.02.2019. године. Комисија за јавну набавку приликом отварања понуда није се 
упуштала у стручну оцену понуда. Комисија за јавну набавку је обавила стручну оцену понуда  
14.02.2019. године. 
Том приликом је констатовано следеће: 
 
Понуде које су одбијене: 

 
Понуде које су одбијене: 

 

1. ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, ул. Чупићева 1/Л3 Крушевац,матични број: 64092740 

ПИБ: 109322659 лице овлашћено за потписивање уговора: Бобан Раденковић за партију 

1-екскурзија ученика првог разреда у шк. 2018/2019.години.Понуђена цена за партију 

број 1  је 1.089,00 динара са ПДВ-м. 

2. ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, ул. Чупићева 1/Л3 Крушевац,матични број: 64092740 

ПИБ: 109322659 лице овлашћено за потписивање уговора: Бобан Раденковић за партију 

2-екскурзија ученика другог  разреда у шк. 2018/2019.години.Понуђена цена за партију 

број 2 је   888,00,00 динара са ПДВ-ом. 

3. ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, ул. Чупићева 1/Л3 Крушевац,матични број: 64092740 

ПИБ: 109322659 лице овлашћено за потписивање уговора: Бобан Раденковић за партију 

3-екскурзија ученика трећег  разреда у шк. 2018/2019.години.Понуђена цена за партију 

број 3 је   1.175,00 динара са ПДВ-ом. 

4. ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, ул. Чупићева 1/Л3 Крушевац,матични број: 64092740 

ПИБ: 109322659 лице овлашћено за потписивање уговора: Бобан Раденковић за партију 



4-екскурзија ученика четвртог   разреда у шк. 2018/2019.години.Понуђена цена за партију 

број 4 је   1.380,00 динара са ПДВ-ом. 

5. ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, ул. Чупићева 1/Л3 Крушевац,матични број: 64092740 

ПИБ: 109322659 лице овлашћено за потписивање уговора: Бобан Раденковић за партију 

5-екскурзија ученика петог    разреда у шк. 2018/2019.години.Понуђена цена за партију 

број 5 је   1.464,00 динара са ПДВ-ом 

6. ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, ул. Чупићева 1/Л3 Крушевац,матични број: 64092740 

ПИБ: 109322659 лице овлашћено за потписивање уговора: Бобан Раденковић за партију 

6-екскурзија ученика шестог     разреда у шк. 2018/2019.години.Понуђена цена за партију 

број 6 је   1.371,00 динара са ПДВ-ом 

7. ТА „Blue Travel“ д.о.о., Краљевачка 4, Врњачка Бања, матични број: 17614215; ПИБ: 

103592768, законски заступник: Зоран Атанасковић за партију број 2.-екскурзија ученика 

другог разреда у шк. 2018/2019.години.Понуђена цена  за партију број 2 је 1.241,00 

динара са ПДВ-ом. 

8. ТА „Blue Travel“ д.о.о., Краљевачка 4, Врњачка Бања, матични број: 17614215; ПИБ: 

103592768, законски заступник: Зоран Атанасковић за партију број 4.-екскурзија ученика 

четвртог разреда у шк. 2018/2019.години.Понуђена цена  за партију број 4 је 1.691,00 

динара са ПДВ-ом. 

9. ТА „Blue Travel“ д.о.о., Краљевачка 4, Врњачка Бања, матични број: 17614215; ПИБ: 

103592768, законски заступник: Зоран Атанасковић за партију број 6.-екскурзија ученика 

шестог разреда у шк. 2018/2019.години.Понуђена цена  за партију број 6 је 1.483,00 

динара са ПДВ-ом. 

 
Разлози за одбијање понуда и понуђена цена из одбијених понуда: 

ПАРТИЈА 1 

1. Понуда ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, садржи битан недостатак понуде у складу са 

чл. 106. Тачка 5. ЗЈН из следећих разлога: 

Конкурсном документацијом је прецизирано  следеће: „Број гратиса за ученике не треба 

да буде исказан као број гратиса према броју плативих путника, већ треба да буде 

исказан као укупан број гратиса за ученике на нивоу целе партије. Уколико агенција жели 

да понуди гратисе за близанце, тај број гратиса треба да буде исказан одвојено од 

укупног броја гратиса на нивоу целе партије. Приликом пондерисања понуђених броја 

гратиса узимаће се у обзир и понуђени број гратиса за близанце.“ Обзиром да је 

критеријум за избор најповољније понуде  економски најповољнија понуда и да је један 

од елемената  тог критеријума и број гратиса за ученике на нивоу партије  а у конкурсној 

докуметнацији наведеног понуђача је број гратиса за ученике  изказан према броју 

плативих ученика (1/20), па из ових разлога ову понуду није могуће упоредити са 

понудама других понуђача, односно понуда садржи битан недостатак из чл. 106. став 1. 

тачка 5.  ЗЈН што је чини неприхватљивом.  

Понуђена цена за партију 1: 1089,00 динара са ПДВ-ом. 



ПАРТИЈА 2 

1. Понуда ТА „Blue Travel“ не испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом у 

погледу термина реализације екскурзије. Наиме, конкурсном документацијом је 

тражено да екскурзија буде реализована у конкретним термина прецизираним 

конкурсном документацијом, а понуђач је понудио  за партију број 2 термин 9.6.2019. 

године (недеља), па је понуда оцењена као неодговарајућа и стога неприхватљива.  

Понуђена цена за партију 1: 1241,00 динара са ПДВ-ом. 

 

2. Понуда ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, садржи битан недостатак понуде у складу са 

чл. 106. Тачка 5. ЗЈН из следећих разлога: 

Конкурсном документацијом је прецизирано  следеће:“ Број гратиса за ученике не треба 

да буде исказан као број гратиса према броју плативих путника, већ треба да буде 

исказан као укупан број гратиса за ученике на нивоу целе партије. Уколико агенција жели 

да понуди гратисе за близанце, тај број гратиса треба да буде исказан одвојено од 

укупног броја гратиса на нивоу целе партије. Приликом пондерисања понуђених броја 

гратиса узимаће се у обзир и понуђени број гратиса за близанце.“ Обзиром да је 

критеријум за избор најповољније понуде  економски најповољнија понуда и да је један 

од елемената  тог критеријума и број гратиса за ученике на нивоу партије  а у конкурсној 

докуметнацији наведеног понуђача је број гратиса за ученике  изказан према броју 

плативих ученика (1/20), па из ових разлога ову понуду није могуће упоредити са 

понудама других понуђача, односно понуда садржи битан недостатак из чл. 106. став 1. 

тачка 5.  ЗЈН што је чини неприхватљивом.  

Понуђена цена за партију 1: 888,00 динара са ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 3 

1. Понуда ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, садржи битан недостатак понуде у складу са 

чл. 106. Тачка 5. ЗЈН из следећих разлога: 

Конкурсном документацијом је прецизирано  следеће: „Број гратиса за ученике не треба 

да буде исказан као број гратиса према броју плативих путника, већ треба да буде 

исказан као укупан број гратиса за ученике на нивоу целе партије. Уколико агенција жели 

да понуди гратисе за близанце, тај број гратиса треба да буде исказан одвојено од 

укупног броја гратиса на нивоу целе партије. Приликом пондерисања понуђених броја 

гратиса узимаће се у обзир и понуђени број гратиса за близанце. Обзиром да је 

критеријум за избор најповољније понуде  економски најповољнија понуда и да је један 

од елемената  тог критеријума и број гратиса за ученике на нивоу партије  а у конкурсној 

докуметнацији наведеног понуђача је број гратиса за ученике  изказан према броју 

плативих ученика (1/20), па из ових разлога ову понуду није могуће упоредити са 

понудама других понуђача, односно понуда садржи битан недостатак из чл. 106. став 1. 

тачка 5.  ЗЈН што је чини неприхватљивом.  

Понуђена цена за партију 1: 1175,00 динара са ПДВ-ом 



ПАРТИЈА 4 

1. Понуда ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, садржи битан недостатак понуде у складу са 

чл. 106. Тачка 5. ЗЈН из следећих разлога: 

Конкурсном документацијом је прецизирано  следеће: Број гратиса за ученике не треба 

да буде исказан као број гратиса према броју плативих путника, већ треба да буде 

исказан као укупан број гратиса за ученике на нивоу целе партије. Уколико агенција жели 

да понуди гратисе за близанце, тај број гратиса треба да буде исказан одвојено од 

укупног броја гратиса на нивоу целе партије. Приликом пондерисања понуђених броја 

гратиса узимаће се у обзир и понуђени број гратиса за близанце. Обзиром да је 

критеријум за избор најповољније понуде  економски најповољнија понуда и да је један 

од елемената  тог критеријума и број гратиса за ученике на ниво партије  а у конкурсној 

докуметнацији наведеног понуђача је број гратиса за ученике  изказан према броју 

плативих ученика (1/20), па из ових разлога ову понуду није могуће упоредити са 

понудама других понуђача, односно понуда садржи битан недостатак из чл. 106. став 1. 

тачка 5.  ЗЈН што је чини неприхватљивом.  

Понуђена цена за партију 1: 1380,00 динара са ПДВ-ом 

2. Понуда ТА „Blue Travel“ не испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом у 

погледу термина реализације екскурзије. Наиме, конкурсном документацијом је 

тражено да екскурзија буде реализована у конкретним термина прецизираним 

конкурсном документацијом, а понуђач је понудио  за партију број 4 термин 12.5.2019. 

године (недеља), па је понуда оцењена као неодговарајућа и стога неприхватљива.  

Понуђена цена за партију 1: 1691,00 динара са ПДВ-ом. 

 

ПАРТИЈА 5 

1. Понуда ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, садржи битан недостатак понуде у складу са 

чл. 106. Тачка 5. ЗЈН из следећих разлога: 

Конкурсном документацијом је прецизирано  следеће: Број гратиса за ученике не треба 

да буде исказан као број гратиса према броју плативих путника, већ треба да буде 

исказан као укупан број гратиса за ученике на нивоу целе партије. Уколико агенција жели 

да понуди гратисе за близанце, тај број гратиса треба да буде исказан одвојено од 

укупног броја гратиса на нивоу целе партије. Приликом пондерисања понуђених броја 

гратиса узимаће се у обзир и понуђени број гратиса за близанце. Обзиром да је 

критеријум за избор најповољније понуде  економски најповољнија понуда и да је један 

од елемената  тог критеријума и број гратиса за ученике на ниво партије  а у конкурсној 

докуметнацији наведеног понуђача је број гратиса за ученике  изказан према броју 

плативих ученика (1/20), па из ових разлога ову понуду није могуће упоредити са 

понудама других понуђача, односно понуда садржи битан недостатак из чл. 106. став 1. 

тачка 5.  ЗЈН што је чини неприхватљивом.  

Понуђена цена за партију 1: 1464,00 динара са ПДВ-ом 

 



 

ПАРТИЈА 6 

1. Понуда ТА „ANDIAMO TRAVEL“ –Крушевац, садржи битан недостатак понуде у складу са 

чл. 106. Тачка 5. ЗЈН из следећих разлога: 

Конкурсном документацијом је прецизирано  следеће: Број гратиса за ученике не треба 

да буде исказан као број гратиса према броју плативих путника, већ треба да буде 

исказан као укупан број гратиса за ученике на нивоу целе партије. Уколико агенција жели 

да понуди гратисе за близанце, тај број гратиса треба да буде исказан одвојено од 

укупног броја гратиса на нивоу целе партије. Приликом пондерисања понуђених броја 

гратиса узимаће се у обзир и понуђени број гратиса за близанце. Обзиром да је 

критеријум за избор најповољније понуде  економски најповољнија понуда и да је један 

од елемената  тог критеријума и број гратиса за ученике на ниво партије  а у конкурсној 

докуметнацији наведеног понуђача је број гратиса за ученике  изказан према броју 

плативих ученика (1/20), па из ових разлога ову понуду није могуће упоредити са 

понудама других понуђача, односно понуда садржи битан недостатак из чл. 106. став 1. 

тачка 5.  ЗЈН што је чини неприхватљивом.  

Понуђена цена за партију 1: 1371,00 динара са ПДВ-ом 

 

2. Понуда ТА „Blue Travel“ не испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом у 

погледу термина реализације екскурзије. Наиме, конкурсном документацијом је 

тражено да екскурзија буде реализована у конкретним термина прецизираним 

конкурсном документацијом, а понуђач је понудио  за партију број 6 термин 10.5.2019. 

године (петак), па је понуда оцењена као неодговарајућа и стога неприхватљива.  

Понуђена цена за партију 1: 1483,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Прихватљиве понуде: 
За партију 1: 

1. Д.ТУТ. „Балканик ДОО“, Ваљево, Ул. Синђелићева број 24, Ваљево, матични број: 
07969813; ПИБ: 101492932, законски заступник: Драгоје Зекавица. 

2. ТА „Blue Travel“ д.о.о., Краљевачка 4, Врњачка Бања, матични број: 17614215; ПИБ: 
103592768, законски заступник: Зоран Атанасковић 

3. „Кондор травел“- ул. Зелена Гора 20/2-10, Краљево, матични број: 20032022; 
ПИБ:103827981 законски заступник: Радмило Јовановић. 

4. АГЕНЦИЈА „NAТIONAL TRAVEL“ D.O.O -ВАЉЕВО Ул. Војводе Мишића број 14, Ваљево, 
матични број: 21100226; ПИБ: 108955665, законски заступник: Радослав Марић. 
 
 

За партију 2: 
1. Д.ТУТ. „Балканик ДОО“, Ваљево, Ул. Синђелићева број 24, Ваљево, матични број: 

07969813; ПИБ: 101492932, законски заступник: Драгоје Зекавица. 



2.  „Кондор травел“- ул. Зелена Гора 20/2-10, Краљево, матични број: 20032022; 
ПИБ:103827981 законски заступник: Радмило Јовановић. 

3. АГЕНЦИЈА „NAТIONAL TRAVEL“ D.O.O -ВАЉЕВО Ул. Војводе Мишића број 14, Ваљево, 
матични број: 21100226; ПИБ: 108955665, законски заступник: Радослав Марић. 

 
За партију 3: 

1. Д.ТУТ. „Балканик ДОО“, Ваљево, Ул. Синђелићева број 24, Ваљево, матични број: 
07969813; ПИБ: 101492932, законски заступник: Драгоје Зекавица. 

2. ТА „Blue Travel“ д.о.о., Краљевачка 4, Врњачка Бања, матични број: 17614215; ПИБ: 
103592768, законски заступник: Зоран Атанасковић 

3. „Кондор травел“- ул. Зелена Гора 20/2-10, Краљево, матични број: 20032022; 
ПИБ:103827981 законски заступник: Радмило Јовановић. 

4. АГЕНЦИЈА „NAТIONAL TRAVEL“ D.O.O -ВАЉЕВО Ул. Војводе Мишића број 14, Ваљево, 
матични број: 21100226; ПИБ: 108955665, законски заступник: Радослав Марић. 

 
За партију 4: 

1. Д.ТУТ. „Балканик ДОО“, Ваљево, Ул. Синђелићева број 24, Ваљево, матични број: 
07969813; ПИБ: 101492932, законски заступник: Драгоје Зекавица. 

2.  „Кондор травел“- ул. Зелена Гора 20/2-10, Краљево, матични број: 20032022; 
ПИБ:103827981 законски заступник: Радмило Јовановић. 

3. АГЕНЦИЈА „NAТIONAL TRAVEL“ D.O.O -ВАЉЕВО Ул. Војводе Мишића број 14, Ваљево, 
матични број: 21100226; ПИБ: 108955665, законски заступник: Радослав Марић. 

 
За партију 5: 

1. Д.ТУТ. „Балканик ДОО“, Ваљево, Ул. Синђелићева број 24, Ваљево, матични број: 
07969813; ПИБ: 101492932, законски заступник: Драгоје Зекавица. 

2. ТА „Blue Travel“ д.о.о., Краљевачка 4, Врњачка Бања, матични број: 17614215; ПИБ: 
103592768, законски заступник: Зоран Атанасковић 

3. „Кондор травел“- ул. Зелена Гора 20/2-10, Краљево, матични број: 20032022; 
ПИБ:103827981 законски заступник: Радмило Јовановић. 

4. АГЕНЦИЈА „NAТIONAL TRAVEL“ D.O.O -ВАЉЕВО Ул. Војводе Мишића број 14, Ваљево, 
матични број: 21100226; ПИБ: 108955665, законски заступник: Радослав Марић. 

 
За партију 6: 

1. Д.ТУТ. „Балканик ДОО“, Ваљево, Ул. Синђелићева број 24, Ваљево, матични број: 
07969813; ПИБ: 101492932, законски заступник: Драгоје Зекавица. 

2.  „Кондор травел“- ул. Зелена Гора 20/2-10, Краљево, матични број: 20032022; 
ПИБ:103827981 законски заступник: Радмило Јовановић. 

3. АГЕНЦИЈА „NAТIONAL TRAVEL“ D.O.O -ВАЉЕВО Ул. Војводе Мишића број 14, Ваљево, 
матични број: 21100226; ПИБ: 108955665, законски заступник: Радослав Марић. 

 
За партију 7: 
Није пристигла ниједна понуда, па ће у складу са чланом 109. ЗЈН бити донета одлука о обустави 
поступка. 
 



За партију 8: 
1. ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ ОГРАНАК ''БЕЛА БРЕЗА ТУРС''-Крагујевац, ул. Драгољуба 

Миловановића  број 101 Крагујевац, матични број: 17397311 ПИБ: 101812898 лице 
овлашћено за потписивање уговора: Војислав Јовановић. 

2. ТА „Blue Travel“ д.о.о., Краљевачка 4, Врњачка Бања, матични број: 17614215; ПИБ: 
103592768, законски заступник: Зоран Атанасковић 

3. АГЕНЦИЈА „NAТIONAL TRAVEL“ D.O.O -ВАЉЕВО Ул. Војводе Мишића број 14, Ваљево, 
матични број: 21100226; ПИБ: 108955665, законски заступник: Радослав Марић. 
 

 
Начин примене методологије пондера: 
Прихватљиве понуде комисија је рангирала применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда''. 

Критеријуми економски најповољније понуде били су следећи: 

1. Понуђена цена- 50 пондера 

2. Број понуђених гратиса- 35 пондера 

3. Број месечних рата- 15 пондера 

Број гратиса није требало да буде исказан као број гратиса према броју плативих путника, већ је 

требало да буде исказан као укупан број гратиса на нивоу целе партије. Уколико је агенција 

желела да понуди гратисе за близанце, тај број гратиса требало је да буде исказан одвојено од 

укупног броја гратиса на нивоу целе партије. Приликом пондерисања понуђених броја гратиса 

узимао се у обзир и понуђени број гратиса за близанце. 

 
Партија број 1 
 

Редни 

број
Назив понуђача

Најнижа 

цена

Понуђена 

цена

Број 

пондера 

на 

основу 

цене

Највећи 

број рата

Понуђен 

број рата

Број 

пондера 

на 

основу 

рата

Највећи 

број 

гратиса

Понуђен 

број 

гратиса

Број 

пондера 

на 

основу 

гратиса

Укупан 

број 

пондера

Напомена

1

"Blue Travel 

TA", Врњачка 

Бања 1.089,00 1.391,00 39,14 5 4 12,00 10 10 35,00 86,14 11.5.2019.

2
Балканик ДОО, 

Ваљево 1.089,00 1.370,00 39,74 5 5 15,00 10 8 28,00 82,74 18.5.2019.

3

"Kondor 

Travel", 

Краљево 1.089,00 1.246,60 43,68 5 4 12,00 10 8 28,00 83,68 11.5.2019.

4

"National 

Travel", 

Ваљево 1.089,00 1.450,00 37,55 5 4 12,00 10 10 35,00 84,55 25.5.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Партија број 2 
 

Р. бр.
Назив 

понуђача

Најнижа 

цена

Понуђена 

цена

Број 

пондера 

на основу 

цене

Највећи 

број 

рата

Понуђен 

број 

рата

Број 

пондера 

на основу 

рата

Највећи 

број 

гратиса

Понуђен 

број 

гратиса

Број 

пондера 

на основу 

гратиса

Укупан 

број 

пондера

Напомена

1
Балканик ДОО, 

Ваљево 876,00 1.050,00 41,71 5 5 15,00 10 5 17,50 74,21 8.6.2019.

2

"Kondor 

Travel", 

Краљево 876,00 876,00 50,00 5 4 12,00 10 10 35,00 97,00 8.6.2019.

3

"National 

Travel", 

Ваљево 876,00 990,00 44,24 5 4 12,00 10 7 24,50 44,24 8.6.2019.  
 
 

Партија број 3 

 

Р. бр.
Назив 

понуђача

Најнижа 

цена

Понуђена 

цена

Број 

пондера на 

основу 

цене

Највећи 

број 

рата

Понуђен 

број 

рата

Број 

пондера на 

основу рата

Највећи 

број 

гратиса

Понуђен 

број 

гратиса

Број 

пондера на 

основу 

гратиса

Укупан 

број 

пондера

Напомена

1

"Blue Travel 

TA", Врњачка 

Бања 1.274,00 1.483,00 42,95 5 4 12,00 10 10 35,00 89,95 2.6.2019.

2
Балканик ДОО, 

Ваљево 1.274,00 1.455,00 43,78 5 5 15,00 10 8 28,00 86,78 26.5.2019.

3
"Kondor Travel", 

Краљево
1.274,00 1.274,00 50,00 5 4 12,00 10 8 28,00 90,00 26.5.2019.

4
"National 

Travel", Ваљево
1.274,00 1.450,00 43,93 5 4 12,00 10 10 35,00 90,93 2.6.2019.  

 
 

Партија број 4 

Редни 

број
Назив понуђача

Најнижа 

цена

Понуђена 

цена

Број 

пондера 

на 

основу 

цене

Највећи 

број рата

Понуђен 

број рата

Број 

пондера 

на 

основу 

рата

Највећи 

број 

гратиса

Понуђен 

број 

гратиса

Број 

пондера 

на 

основу 

гратиса

Укупан 

број 

пондера

Напомена

1
Балканик ДОО, 

Ваљево 1.310,00 1.405,00 46,62 5 5 15,00 9 7 27,22 88,84 11.5.2019.

2

"Kondor 

Travel", 

Краљево 1.310,00 1.310,00 50,00 5 4 12,00 9 8 31,11 93,11 8.6.2019.

3

"National 

Travel", 

Ваљево 1.310,00 1.450,00 45,17 5 4 12,00 9 9 35,00 92,17 1.6.2019.  
 
 



Партија број 5 

Редни 

број
Назив понуђача

Најнижа 

цена

Понуђена 

цена

Број 

пондера 

на 

основу 

цене

Највећи 

број рата

Понуђен 

број рата

Број 

пондера 

на 

основу 

рата

Највећи 

број 

гратиса

Понуђен 

број 

гратиса

Број 

пондера 

на 

основу 

гратиса

Укупан 

број 

пондера

Напомена

1

"Blue Travel 

TA", Врњачка 

Бања 1.580,00 1.661,00 47,56 5 4 12,00 8 8 35,00 94,56 25.5.2019.

2
Балканик ДОО, 

Ваљево 1.580,00 1.765,00 44,76 5 5 15,00 8 6 26,25 86,01 1.6.2019.

3

"Kondor 

Travel", 

Краљево 1.580,00 1.637,00 48,26 5 4 12,00 8 5 21,88 82,13 1.6.2019.

4

"National 

Travel", 

Ваљево 1.580,00 1.580,00 50,00 5 4 12,00 8 8 35,00 97,00 18.5.2019  
 
Партија број 6 
 

Редни 

број
Назив понуђача

Најнижа 

цена

Понуђена 

цена

Број 

пондера 

на 

основу 

цене

Највећи 

број рата

Понуђен 

број рата

Број 

пондера 

на 

основу 

рата

Највећи 

број 

гратиса

Понуђен 

број 

гратиса

Број 

пондера 

на 

основу 

гратиса

Укупан 

број 

пондера

Напомена

1
Балканик ДОО, 

Ваљево 1.211,00 1.455,00 41,62 5 5 15,00 8 5 21,88 78,49 25.5.2019.

2

"Kondor 

Travel", 

Краљево 1.211,00 1.211,00 50,00 5 4 12,00 8 8 35,00 97,00 1.6.2019.

3

"National 

Travel", 

Ваљево 1.211,00 1.450,00 41,76 5 4 12,00 8 7 30,63 84,38 11.5.2019.  
 
 
Партија број 8 

Редни 

број
Назив понуђача

Најнижа 

цена

Понуђена 

цена

Број 

пондера 

на 

основу 

цене

Највећи 

број рата

Понуђен 

број рата

Број 

пондера 

на 

основу 

рата

Највећи 

број 

гратиса

Понуђен 

број 

гратиса

Број 

пондера 

на 

основу 

гратиса

Укупан 

број 

пондера

Напомена

1

"Бела Бреза 

турс", 

Крагујевац 9990,00 9990,00 50,00 5 5 15,00 10 5 17,50 82,50 1-7.4.2019.

2

"Blue Travel 

TA", Врњачка 

Бања 9990,00 13191,00 37,87 5 4 12,00 10 9 31,50 81,37 1-18.4.2019.

3

"National 

Travel", 

Ваљево 9990,00 14500,00 34,45 5 4 12,00 10 10 35,00 81,45 4-10.5.2019.  
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке, понуђач може поднети захтев за заштиту 
права Републичкој комисији и наручиоцу у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки, а у складу са Законом о јавним набавкама. 
Доставити: 
1.Понуђачима 
2. а/а. 
          Директор 
   
         Драгана Лазовић 


