
 Република Србија 
Основна школа ''Анта Богићевић'' 
Л о з н и ц а 

Јанка Веселиновића 6 
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Дел. бр. 166/19 
                                   Дана  06.03.2019. године 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 
                    1. Назив Наручиоца: ОШ „Анта Богићевић“, Јанка Веселиновића 6, 
www.antabogicevic.rs  
  
                      2. Врста наручиоца: просветна установа 

                      3. Предмет  јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је извођење екскурзије и наставе у природи за ученике школе за 
школску 2018/2019. годину, за потребе Основне школе „Анта Богићевић“- Лозница, 
обликована у 11 партија: 

 Партија број 1: Настава у природи за ученике I и II  разредa; 

 Партија број 2: Настава у природи за ученике III разредa; 

 Партија број 3: Настава у природи за ученике IV  разредa; 

 Партија број 4: Екскурзија  за ученике I разредa; 

 Партија број 5: Екскурзија за ученике II разреда; 

 Партија број 6: Екскурзија за ученике III разредa; 

 Партија број 7: Екскурзија за ученике IV разредa; 

 Партија број 8: Екскурзија за ученике V разредa; 

 Партија број 9: Екскурзија за ученике VI разредa; 

 Партија број 10: Екскурзија за ученике VII разредa; 

 Партија број 11: Екскурзија за ученике VIII разредa 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације 

путовања.  



  4. Уговорена вредност за партију бр. 1: 12.216,00 динара без ПДВ-а односно  14.100,00 
динара са ПДВ-ом, по ученику, 

Уговорена вредност за партију бр. 2: 12.490,00 динара без ПДВ-а односно 12.990,00 
динара са ПДВ-ом, по ученику, 

Уговорена вредност за партију бр. 3: 12.490,00 динара без ПДВ-а односно 12.990,00 
динара са ПДВ-ом, по ученику, 

 Уговорена вредност за партију бр. 4: 1.330,00 динара без ПДВ-а односно 1.390,00 динара 
са ПДВ-ом, по ученику, 

Уговорена вредност за партију бр. 5: 1.512,00 динара без ПДВ-а односно 1.630,00 динара 
са ПДВ-ом, по ученику, 

Уговорена вредност за партију бр. 6: 1.498,00 динара без ПДВ-а односно 1.590,00 динара 
са ПДВ-ом, по ученику, 

Уговорена вредност за партију бр. 7: 1.972,00 динара без ПДВ-а односно 2.040,00 динара 
са ПДВ-ом, по ученику, 

Уговорена вредност за партију бр. 8: 6.438,00 динара без ПДВ-а односно 6.570,00 динара 
са ПДВ-ом, по ученику, 

Уговорена вредност за партију бр. 9: 5.358,00 динара без ПДВ-а односно 5.470,00 динара 
са ПДВ-ом, по ученику, 

Уговорена вредност за партију бр. 10: 6.678,00 динара без ПДВ-а односно 6.800,00 динара 
са ПДВ-ом, по ученику 

Уговорена вредност за партију бр. 11: 11.301,00 динара без ПДВ-а односно 11.435,00 
динара са ПДВ-ом, по ученику 

                      5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена, 

                      6. Број примљених понуда – три. 

                      7. Највиша понуђена цена за партију 1:  12.216,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, 14.100,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, по ученику, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 1: 12.216,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, 14.100,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, по ученику 

                          Највиша понуђена цена за партију 2: 12.490,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику,12.990,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 2: 12.490,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику,12.990,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, 



                          Највиша понуђена цена за партију 3: 12.490,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, 12.990,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, по ученику, 

                         Најнижа понуђена цена за партију 3: 12.490,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, 12.990,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, по ученику,                         

                          Највиша понуђена цена за партију 4: 1.330,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику, 1.390,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 4: 1.330,00 динара без обрачунатог ПДВ-
а, по ученику, 1.390,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, 

                          Највиша понуђена цена за партију 5: 1.512,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику, 1.630,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 5: 1.512,00 динара без обрачунатог ПДВ-
а, по ученику, 1.630,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, 

                          Највиша понуђена цена за партију 6: 1.498,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику,1.590,00 динара са ПДВ-ом, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 6: 1.498,00 динара без обрачунатог ПДВ-
а, по ученику,1.590,00 динара са ПДВ-ом, 

                          Највиша понуђена цена за партију 7: 1.972,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику,2.040,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 7: 1.972,00 динара без обрачунатог ПДВ-
а, по ученику,2.040,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 

                          Највиша понуђена цена за партију 8: 6.438,00  динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику, 6.570,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 8: 6.438,00  динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику, 6.570,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 

                          Највиша понуђена цена за партију 9: 5.358,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику, 5.470,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 9: 5.358,00 динара без обрачунатог ПДВ-
а, по ученику, 5.470,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 

                          Највиша понуђена цена за партију 10: 6.678,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику,6.800,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 10: 6.678,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику,6.800,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 



                          Највиша понуђена цена за партију 11: 11.301,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику,11.435,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 

                          Најнижа понуђена цена за партију 11: 11.301,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, по ученику,11.435,00 динара са ПДВ-ом по ученику, 

 

                      8. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 

За партију 1:  12.216,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 14.100,00 динара са обрачунатим 
ПДВ-ом, по ученику, 

За партију 2: 12.490,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,12.990,00 динара са 
обрачунатим ПДВ-ом, 

За партију 3: 12.490,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 12.990,00 динара са 
обрачунатим ПДВ-ом, 

За партију 4: 1.330,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 1.390,00 динара са 
обрачунатим ПДВ-ом, 

За партију 5: 1.512,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,1.630,00 динара са ПДВ-
ом, 

За партију 6: 1.498,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,1.590,00 динара са ПДВ-
ом по ученику, 

За партију 7: 1.972,00  динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 2.040,00 динара са 
ПДВ-ом по ученику, 

За партију 8: 6.438,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 6.570,00 динара са ПДВ-
ом по ученику, 

За партију 9: 5.358,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,5.470,00 динара са ПДВ-
ом по ученику, 

За партију 10: 6.678,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,6.800,00 динара са 
ПДВ-ом по ученику, 

За партију 11:11.301,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 11.435,00 динара са 
ПДВ-ом по ученику. 

                          Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

За партију 1:  12.216,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 14.100,00 динара са обрачунатим 
ПДВ-ом, по ученику, 



За партију 2: 12.490,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,12.990,00 динара са 
обрачунатим ПДВ-ом, 

За партију 3: 12.490,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 12.990,00 динара са 
обрачунатим ПДВ-ом, 

За партију 4: 1.330,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 1.390,00 динара са 
обрачунатим ПДВ-ом, 

За партију 5: 1.512,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,1.630,00 динара са ПДВ-
ом, 

За партију 6: 1.498,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,1.590,00 динара са ПДВ-
ом по ученику, 

За партију 7: 1.972,00  динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 2.040,00 динара са 
ПДВ-ом по ученику, 

За партију 8: 6.438,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 6.570,00 динара са ПДВ-
ом по ученику, 

За партију 9: 5.358,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,5.470,00 динара са ПДВ-
ом по ученику, 

За партију 10: 6.678,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику,6.800,00 динара са 
ПДВ-ом по ученику, 

За партију 11:11.301,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, по ученику, 11.435,00 динара са 
ПДВ-ом по ученику. 

                      9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.02. 2019. године, 
                     10. Датум закључења уговора: 1. марта 2019. године, 
                     11. Основни подаци о добављачу:    

                    За партију 1: „Кондор Тис“д.о.о.Гимназијска 1, Лозница, матични 
број:06079393, ПИБ: 101191412, 

                    За партију 2:  „Grand Tours“д.о.о., Железничка 23А, Нови Сад, матични број: 
20339748, ПИБ: 105249896, 

                    За партију 3:  „Grand Tours“д.о.о., Железничка 23А, Нови Сад, матични број: 
20339748, ПИБ: 105249896, 

                    За партију 4: „Кондор Тис“д.о.о.Гимназијска 1, Лозница, матични 
број:06079393, ПИБ: 101191412, 

                    За партију 5: „Кондор Тис“д.о.о.Гимназијска 1, Лозница, матични 
број:06079393, ПИБ: 101191412, 



                    За партију 6: „Кондор Тис“д.о.о.Гимназијска 1, Лозница, матични 
број:06079393, ПИБ: 101191412, 

                    За партију 7: „Кондор Тис“д.о.о.Гимназијска 1, Лозница, матични 
број:06079393, ПИБ: 101191412, 

                    За партију 8: „Кондор Тис“д.о.о.Гимназијска 1, Лозница, матични 
број:06079393, ПИБ: 101191412, 

                    За партију 9: „Кондор Тис“д.о.о.Гимназијска 1, Лозница, матични 
број:06079393, ПИБ: 101191412, 

                    За партију 10: „Кондор Тис“д.о.о.Гимназијска 1, Лозница, матични 
број:06079393, ПИБ: 101191412, 

                    За партију 11: „Кондор Тис“д.о.о.Гимназијска 1, Лозница, матични 
број:06079393, ПИБ: 101191412, 

                    12. Период важења уговора: по реализацији наставе у природи и екскурзија, 
до јуна 2019. године. 

 

 

 

 

 

 
Директор школе  

 
 

Весна Панић 


