
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015у даљем тексту: Закон), Правилника о програмуза остваривање екскурзије у 1. и 2. 

циклусу основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласни“, бр.7/10) 

и Упутства Министарства просвете за реализацију екскурзије и наставе у природи у 

основној школи, број 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године и Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке бр.01-686од 24.11.2017.године, Основна школа „Никола 

Вукићевић“ у Сомбору објављује конкурсну документацију за јавну набавку услуга за 

извођење екскурзија и наставе у природи ученика у школској 2017/2018. 
 

Конкурсна документација садржи: 

 

1)  О Г Л А С 
 

За прикупљање понуда за услугу извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда 

и наставе у природи за ученике 1. разреда - по партијама 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.Наручилац 

ОШ „НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“ Сомбор, Вељка Петровића бр. 4, 25000 Сомбор;  

телефон: 025/412-630, e-mail: osnikolavukicevic@mts.rs 

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка – oтворени поступак 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Пружање услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике 1, 3, 5, 6. разреда, 

дводневне екскурзије за ученике 7. разреда и наставу у природи за ученике 1. разреда, 

са следећим путним правцима и садржајима по разредима: 

 

2. Врста поступка јавне набавке: Предмет најавна набавка се спроводи у отвореном 

поступку  ради закључивања оквирног споразума, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив је објављен на Порталу јавних 

набавки и интернет страници ОШ „Никола Вукићевић“ В. Петровића бр. 4. Сомбор.  

 

3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр2/2017 је набавка услуге 

организовање екскурзија и извођења наставе у природи за школску 2017/2018. годину. 

Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања. 

Предметна јавна набавка је обликована по партијама. 

 

Једнодневне екскурзије  

Време реализације: април или мај 2018. године 

Планирани број ученика: сви ученици одељења, минимум 60% ученика на нивоу разреда  

Превоз: аутобус туристичке класе (клима уређај, аудио и видео опрема), који је технички 

исправан и поседује неопходну документацију о техничкој исправности, у складу са 

важећим прописима . 

1.разред 

Путни правац: Сомбор-Суботица-Келебија 

3. разред 

Путни правац: Сомбор-Сремска Митровица-Засавица 



5. разред 

Путни правац: Сомбор-Београд 

6. разред 

Путни правац: Сомбор-Београд-Смедерево 

Ученици 5-8. Разреда  

Путни правац: Сомбор-Нови Сад –одлазак на фестивал науке  

 

Дводневна ексурзија  

7. разред- Ниш  

Време реализације: септембар или октобар 2018. године 

Планирани број ученика: 92 ученика, минимум 60% ученика истог разреда  

Плаћање: на месечне рате до 31.10.2018. године  

Превоз: аутобус високе туристичке класе (клима уређај, аудио и видео опрема), старост и 

други прописани услови 

 

Настава у природи  

За ученике 1. разреда  

Време реализације: април, мај 2018. године 

Време трајања: 7 пуних пансиона 

Планирани број ученика: 60 - мин. 27 ученика (две трећине ученика одељења) 

Плаћање: на месечне рате до 31.08.2018. године 

Превоз: аутобус туристичке класе (клима уређај, аудио и видео опрема), старост и други 

прописани услови 

Садржај и услови дефинисани су у Упутству за формирање понуде. 

 

4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са 

једним понуђачем за сваку од партија. 

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

Наведену одлуку наручилац ће објавити у року од три дана од дана њеног доношења. 

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

7. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена. 

 

 
ПРЕУЗИМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки 

и интернет сајту наручиоца. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на 

адресу наручиоца најкасније до 28.12.2017. године, до 10 часова. 

Понуда се сматра благовременом ако је достављена до рока из претходног става. 

Ако последњи дан рока пада у суботу, недељу, дан државног празника, или неки други дан 

када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана. Наручилац ће, по пријему 



одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема и понуђачу ће, уколико понуду 

доставља непосредно, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

Понуде се достављају на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне 

документације, електронски на e-mail: osnikolavukicevic@mts.rs, поштом или личном 

предајом на адресу: Основна школа „Никола Вукићевић“, Вељка Петровића бр. 4, 25000 

Сомбор 

Место и време отварања понуде је у просторијама Основне школе „Никола 

Вукићевић“, Вељка Петровића бр. 4, 25000 Сомбор, дана 28.12.2017. године са почетком 

у 12 часова. 

 

Други услови за све екскурзије и наставу природи:  

Понуђачи су дужни да школи доставе: Програм и опште услове путовања који морају да 

садрже све елементе који су прописани законом којим се уређује делатност туризма. 

Понуђач је дужан да се придржава утврђених општих услова путовања и програма 

путовања. 

Аутобуси морају бити туристичке класе (клима уређај, аудио и видео опрема), да 

су технички исправни и да имају неопходну документацију о техничкој исправности. 

Непосредно пре отпочињања путовања, органи унутрашњих послова ће извршити 

контролу документације и техничке исправности сваког возила које је одређено за превоз 

ученика. Уколико се утврди неисправност документације, техничка неисправност возила, 

или било који разлог у погледу психофизичке способности возача, директор или стручни 

вођа пута обуставиће путовање све док се уочене неправилности не отклоне у потпуности. 

Забрањена ноћна вожња према програму. 

У цену морају бити урачунати трошкови реализације свих садржаја и објеката који 

се посећују (улазнице за све музеје и културно-историјске споменике према програму, 

трошкови водича и сл.), припадајући број гратиса на одређен број ученика и наставника 

који води ученике одељења, пратиоца, лекара.  

У цену аранжмана не урачунавати дневнице наставника, које се исплаћују по закону. За 

наставнике обезбедити двокреветне собе, за ученике двокреветне, трокреветне, 

четворокреветне, петокреветне собе или апартмане где свака смештајна јединица има 

ТБЦ. Уз сваку групу треба да буде обезбеђена пратња лиценцираног водича. Обавезна је 

медицинска пратња на терет агенције за наставу у природи и дводневну екскурзију. 

Извршилац се обавезује да организује екскурзију према Правилнику о програму за 

остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник СРС – Просветни гласник“, бр. 7/10.) 

Понуда се доставља на бази цена за 1 путника. 

У року од 10 дана од дана извршења услуге, саставља се Извештај за примопредају услуге. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Уговарање се врши до укупне вредности и то 3.181.000 без ПДВ, а фактурисање и 

наплата појединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и 

оверене услуге. 

Плаћање по одредбама уговора.  

Понуђачи морају да испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама. 



Понуђач доставља документацију у фотокопији. Оригиналну документацију 

изабрани понуђач поднеће на увид комисији за спровођење поступка на дан отварања 

понуда или у року од пет дана пре доношења одлуке о избору понуђача.  

Оглас се објављује на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници 

школе. 

Овлашћени представници понуђача и заинтересована лица могу присуствовати 

отварању понуда. 

Уколико се, након извршеног избора понуђача и прикупљања писмене 

сагласности родитеља, не пријави довољан број ученика (за екскурзију 60% ученика 

истог разреда-одељења, за наставу у природи две трећине ученика одељења), за тај 

разред-одељење неће се извести екскурзија, односно настава у природи, те школа 

наручилац нема никакве обавезе према понуђачу везано за тај разред-одељење.  

Додатна обавештења могу се добити путем телефона 025/412-630, секретар школе.  

 

Директор школе 

Ђуро Буловић  

 

 


