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На основу члана 39. став 5., чл. 55. став 1. тачка 2, чл. 57., и 60 став 1. Закона о јавним 

набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015),  као и Одлуке директора 

Школе  о покретању поступка јавне набавке мале вредности број  336., од  25.09.2017. године, 

и Решења о образовању комисије за јавну набавку брoј 337 од 25.09.2017.год.достављамо 

Вам: 

 

 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1.1 .ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је ОШ '' Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34,  26220 Ковин ;  

е-mail: osdjaksic@mts.rs ( у даљем тексту: Наручилац). 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета.  

 

1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Јавна набавка број 23/2017 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, по 

партијама, а ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Услуга извођења екскурзије за ученике од I., до VIII. разреда за школску 2017/2018.годину, 

ознака из Општег речника јавних набавки -  63516000 – услуге организације путовања.  

  

1. 4.ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то: 

Партија 1. –екскурзија ученика I разреда 

Партија 2. –екскурзија ученика II разреда 

Партија 3. –екскурзија ученика III  

Партија 4. –екскурзија ученика IV разреда 

Партија 5. –екскурзија ученика V разреда 

Партија 6. –екскурзија ученика VI разреда( Варијанта 1 и 2) 

Партија 7. –екскурзија ученика VII разреда 

Партија 8. –екскурзија ученика VIII разреда 

 

1. 5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС  

УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА  

 

ПАРТИЈА 1: екскурзија ученика I разреда 

Трајање: 1 дан  

Путни правци: Ковин – Свилајнац - Смедерево – Ковин  

Садржаји: Свилајнац-обилазак Природњачког центра, музејских поставки, 3D биоскопа и 

''Дино парка'', ручак, Смедерево- обилазак Смедеревске тврђаве. 

Исхрана: 1 оброк-ручак ''Дино оброк''(сендвич са пљескавицом, прилог, помфрит, сок, дино 

колач), у ресторану у оквиру Природњачког музеја 

Смештај: НЕ 

Број ученика: мин. 60% -32 ученика, маx. 100% - 54 ученика.  

Туристички водич:  ДА  

Лекар: НЕ  

 

 

mailto:osdjaksic@mts.rs


   

Ј.Н. бр.23/2017 Екскурзије ученика школска 2017/2018 Позив за достављање понуда  

Page 3 of 6 

 

ПАРТИЈА 2: екскурзија ученика II разреда 
Трајање: 1 дан  

Путни правци: Ковин - Београд - Авала –Ковин 

Садржаји: Београд- обилазак Храма Светог Саве, обилазак Калемегдана (вожња возићем), 

ЗОО врта, Авала-разгледање Авалског торања, ручак.   

Исхрана током пута: 1 оброк-ручак (супа, шницла, прилог, салата, колач) у ресторану 

''Чарпићев брест'', на Авали. 

Смештај: НЕ 

Број ученика: 60% -25 ученика, маx. 100% - 42 ученика 

Туристички водич:  ДА 

Лекар: НЕ  

 

ПАРТИЈА 3: екскурзија ученика III разреда 

Трајање: 1 дан 

Путни правци: Ковин – Фрушка Гора, Сремски Карловци  - Петроварадин- Нови Сад-  

Ковин.    

Садржаји: Фрушка гора- посета манастира Крушедол, Сремски Карловци – обилазак ужег 

центра града, Патријаршијски двор, Гимназија, Саборна црква Светог Николе,  Нови Сад – 

обилазак ужег центра града, ручак, посета Природњачког музеја, Петроварадин – обилазак 

Петроварадинске тврђаве.  

Исхрана током пута: 1 оброк-ручак (супа, шницла, прилог, салата, колач), у ресторану 

''Војводина'' у Новом Саду. 

Смештај: НЕ 

Број ученика: мин. 60% -34 ученика, маx. 100% - 57 ученика 

Туристички водич:  ДА 

Лекар: НЕ  

 

ПАРТИЈА 4:  

Трајање: 1 дан 

Путни правци: Ковин – Топлола – Опленац – Орашац- Буковичка Бања – Ковин 

Садржаји: Топола – обилазак Карађорђевог Конака. Опленац – обилазак Цркве Св. Ђорђа, 

задужбине породице Карађорђевић,  куће краља Петра I Карађорђевића, легата Николе 

Граовца, задужбине Краља Петра, Аранђеловац- посета пећини Рисовача, ручак, Буковичка 

Бања- шетња бањским парком, Орашац – Марићевића јаруга, црква и Спомен музеј I српског 

устанка. 

Исхрана током пута: 1 оброк-ручак (супа, шницла, прилог, салата, колач) у ресторану ''Рујна 

зора'' у Аранђеловцу. 

Смештај: НЕ 

Број ученика: мин. 60% -38 ученика, маx. 100% - 63 ученика 

Туристички водич:  ДА  

Лекар: НЕ 

 

ПАРТИЈА 5: екскурзија ученика V разреда 

Трајање: 1 дан 

Путни правци: Ковин – Ковачица - Идвор  -Зрењанин- Српска Црња - Ковин, 

Садржаји: Ковачица – посета галерије наивне уметности ''Бабка'', Идвор - посета музеја и 

родне куће Михајла Пупина, Царска Бара - обилазак природног резервата, (вожња бродићем), 

Зрењанин – ручак, обилазак ужег центра града, посета Градске куће и Завичајног музеја. 

 Српска Црња –посета родне куће Ђуре Јакшића, градске цркве и библиотеке. 
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Исхрана током пута: 1 оброк-ручак (супа, шницла, прилог, салата, колач), у  ресторану 

''Трофеј'' у Стајићеву. 

Смештај: НЕ 

Број ученика: мин. 60% -29 ученика, маx. 100% - 49 ученика  

Туристички водич:  ДА  

Лекар: НЕ 

 

ПАРТИЈА 6: екскурзија ученика VI разреда: 

Варијанта 1 

Трајање: 1 дан 

Путни правци: Ковин-Пожаревац, Сребрно језеро, Голубац-Ковин 

Садржаји:Пожаревац-обилазак Народног музеја и галерија Милене Павловоћ Барили, 

Виминацијум- обилазак Археолошког парка Виминацијум, манастир Рукумија, Сребрно 

језеро—одмор и ручак, Голубац-обилазак тврђаве 

Исхрана током пута: 1 оброк-ручак (супа, шницла, прилог, салата, колач), у  ресторану 

''Сидро'', или ''Динчић'' на Сребрном језеру. 

Смештај: НЕ  

Број ученика: мин. 60% -32 ученика, маx. 100% - 54 ученика 

Туристички водич:  ДА 

Лекар: НЕ 

 

Варијанта 2: 

Трајање: 2 дана 

Путни правци: Ковин Текериш-- Троноша -Тршић –Бања Ковиљача-Ваљево- Бранковина-

Ковин,                                                                          

Садржаји: 1 дан:Текериш - обилазак спомен комплекса Церске битке, Тршић –обилазак 

спомен комплекса куће Вука Караџића, Цркве брвнаре, Троноша - посета манастиру 

Троноша, Бања Ковиљача, шетња бањским парком, Ваљево –смештај у хотелу, вечера, 

дискотека, преноћиште.  

2 дан: доручак, Ваљево-обилазац центра града, Бранковина – обилазак споменичког 

комлекса, гроб песникиње Десанке Максимовић, њене спомен школе, вајат породице 

Ненадовић и црква  

Св. Архангела, ручак 

Исхрана током пута: 3 оброка-доручак, ручак, вечера,  класичан доручак,(класичан доручак) 

ручак (супа, шницла, помфрит, салата, колач),  вечера (пљескавица, помфрит, салата), у 

хотелу''Симић'', у Ваљеву, или конак ''Живојиновић'' у Ваљеву. 

Смештај: ДА - двокреветне/трокреветне собе, категорија собе А /Б, 1 ноћењe у 

хотелу''Симић'', у Ваљеву, или конак ''Живојиновић'' у Ваљеву. 

Број ученика: мин. 60% -32 ученика, маx. 100% - 54 ученика 

Туристички водич:  ДА 

Лекар: ДА 

 

ПАРТИЈА 7: екскурзија ученика VII разреда 

Трајање: 2 дана 

Путни правци Ковин – Деспотовац- Ћуприја- Ниш – Нишка Бања – Чегар - Ковин 

Садржаји: 1 дан: Деспотовац – посета манастира Манасија. Ћуприја – посета манастира 

Раваница. Ниш –обилазак Нишке тврђаве (вожња возићем), шетња старим делом града и 

трговинским центром, смештај у хотелу, дискотека, вечера, преноћиште. 

2 дан: доручак, Чегар –обилазак спомен комплекса Ниш- посета Градског музеја, Ћеле Куле, 

Нишка Бања – обилазак бањског парка, ручак  
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Исхрана током пута: 3 оброка-доручак, ручак, вечера,  класичан доручак,(класичан доручак)  

ручак (супа, шницла, прилог, салата, колач), вечера (пљескавица, помфрит, салата) у хотелу 

''Видиковац'' у Нишу 

Смештај: ДА- двокреветне/трокреветне собе, категорија собе А /Б, 1 ноћење,у хотелу 

''Видиковац'' у Нишу  

Број ученика: мин. 60% -40 ученика, маx. 100% - 67 ученика 

Туристички водич:  ДА 

Лекар: ДА 

 

ПАРТИЈА 8: екскурзија ученика  VIII разреда: 

Трајање: 2 дана 

Путни правци: Ковин, Крагујевац, Сирогојно, Златибор, Мокра гора, Мећавник, Ковин 

Садржаји: 1 дан: Крагујевац-акваријум на ПМФ-у, спомен парк Крагујевачки октобар. 

Сирогојно-обилазак музеја под отвореним небом ''Старо село'', Златибор- смештај у хотелу, 

вечера,  дискотека, преноћиште. 

2 дан:доручак, Мокра гора-вожња шарганском осмицом, ручак, Мећавник- обилазак 

Дрвенграда  

Исхрана током пута: 3 оброка-1 дан- вечера, (пљескавица, помфрит, салата) у хотелу на 

Златибору, 2 дан - доручак- (класичан доручак),  у хотелу на Златибору, ручак (супа, шницла, 

прилог, салата, колач)  у ресторану ''Шарганска осмица'' на Мокрој гори  

Смештај: ДА- двокреветне/трокреветне собе,  категорија собе А /Б, 1 ноћење у хотелу ''Браћа 

Секулић''на Златибору. 

Број ученика: мин. 60% -41 ученик, маx. 100% - 68 ученика  

Туристички водич:  ДА 

Лекар: ДА 

За све партије: Време извођења екскурзија:  крај маја, почетак  јуна месеца 2018.год. 
                            Превоз: аутобус 

      Планирани број ученика:  40-50 ученика по разредима                  

                            Број пратилаца: За све разреде 4    

НАПОМЕНА: 

1. Уколико неки од ресторана и хотела у којем смо планирали исхрану и смештај не ради, 

молимо Вас да дате понуду за неки други ресторан који је исте или више категорије, а о ком 

другом ресторану се ради наведите у Програму путовања.  

2. Туристичке агенције у понуђеном Програму путовања могу променити редослед обилазака, 

ако сматрају да ће то бити сврсисходније. 

 3. Уколико неки од садржаја није могуће уградити у Програм путовања зато што не примају 

посете, или се реновирају и слично, тако да то не може нико од понуђача да испуни, тај 

садржај се може изоставити уз навођење разлога зашто је то учињено, а без постављања 

посебних питања и тражења образложења и без промене конкурсне документације 

Понуђач може да конкурише за једну, више, или све партије. 

Понуђач је дужан да у понуду назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку, или 

само на одређене партије.  

У случају да Понуђач у понуди назначи да се понуда односи за све партије, она мора 

бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Детаљан опис захтева у вези са сваком партијом дати су у конкурсној документацији. 

У зависности од избора Понуђача, уговор ће се закључити за једну, више, или све патрије. 

Школа нема обавезе према изабраном понуђачу, ако се не испуне прописани услови за 

извођење екскурзије (претходна писмена сагласност родитеља за 60% ученика истог разреда, 

а изузетно 60% ученика одељења).             
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1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМАЊЕ   

ПОНУДА. 

Заинтересовани Понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације 

на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и Интернет страници Наручиоца 

www.os-djurajaksic.edu.rs, или непосредно у просторијама ОШ ''Ђура Јакшић'', 
 ул. ЈНА бр. 34., Ковин, у канцеларији секретара школе, у времену од 10,00 до 13,00 

часова,  до дана и часа истека рока за подношење понуда.  

Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом објављеним на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет 

страници Наручиоца www.os-djurajakic.edu.rs. Конкурсна документација у поглављима 2., 

3. и 4, садржи упутство Понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање 

испуњености обавезних услова за учешће у поступку. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од ОШ ''Ђура Јакшић'' додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније  

3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда.  

 

1.7.  ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 23/2017 са назнаком (НЕ ОТВАРАТИ). 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 10,00  до 13,00 

сати на адресу Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., 26220 Ковин. 

 Рок за достављање понуда је до 09.10.2017. године до 12,00  часова.  

Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 

враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 

стране одговорног лица Понуђача. 

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском 

језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани 

од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне 

документације.  

 

1.8. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то 

дана 09.10.2017.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'',  

ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача.  
Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну 

набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се 

доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано 

од стране овлашћеног лица Понуђача. 

 

1.9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ЦЕНА 

 

1.10.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 

Емилија Дракулић, дипломирани правник-секретар школе. 

 Тел/факс:013/741-081  

e-mail: osdjaksicsekretar@gmail.com                                           Председник Комисије  

                                                                                                             Савић Драгојла 

http://www.os-djurajaksic.edu.rs/
mailto:osdjaksicsekretar@gmail.com

