
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: Основна школа „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима 

Адреса наручиоца: ул.Коларчева бб, 11431 Колари 

Интернет адреса: oskolarac.edu.rs 

Врста наручиоца: Основна школа- јавна установа 

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: услуга 

 Ознака предметне набаке из Општег речника набавке је 63516000  Услуге 

организације путовања.  

 

На основу чл.60. Закона о јавним набавкама и Правилника о изменама и допунама Правилника о 

наставном плану и програму основног образовања и васпитања («Службени  гласник Републике 

Србије», 1/09) и чл.11. Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 30/2019) 

ОСНОВНА ШКОЛА „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ" 

Колари 

упућује 

позив 

за подношење понуда  

у поступку јавне набавке мале вредности услуга- реализација екскурзија и наставе у природи: 

 

 Партија број 1.  Екскурзија за ученике 1. до 4. разреда; 

 Партија број 2: Екскурзија за ученике 5. до 7. разреда ; 

 Партија број 3: Екскурзија за ученике 8. разреда; 

 Партија број 4: Настава у природи  за ученике 1. и 4.разреда  

 

 

I  ПАРТИЈА: реализације једнодневне екскурзије ученика од 1. до 4. разреда  

      датум реализације:15.05.2020. године. 

Предвиђени број ученика је: око 60 

Понуда мора да обухвати све услуге по траженој спецификацији: 

 

Услуге обухватају: 

Превоз на релацији: Колари –Велика Плана (етно-село Моравски конаци, манастир Покајница) –

Крагујевац(Шумарице, Акваријум у оквиру ПМФ-а) -Колари 

 

У цену урачунати: 

 трошкове здравственог осигурања; 

 трошкове водича; 

 улазнице за културно-историјске комплексе; 

 гратис за 9 наставника; 

 гратис за 9 ученика          

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 



 

 У цену аранжмана урачунати накнаду за бригу о деци – за наставнике 400,00 динара по 

дану по ученику  у нето износу. 

 Наведени износ надокнаде за бригу деце се плаћа, изузев деце која гратис остварују  

 Наведену накнаду исплатити наставнику најкасније  до дана путовања, независно од 

динамике уплате родитеља. 

                                                                                                                                             

 

II ПАРТИЈА:  реализације дводневне екскурзије ученика од 5. до 7. разреда  

      датум реализације: 24. и 25.04.2020. године. 

Предвиђени број ученика је: око 70 

Понуда мора да обухвати све услуге по траженој спецификацији: 

 

Услуге обухватају: 

Превоз на релацији: Колари-Ниш -Неготин-Кладово-Лепенски вир-Голубац-Пожаревац-Колари 

 

1. ДАН: Полазак у 07.30 часова испред школе. Путовање ауто-путем до Ниша, обилазак Ћеле куле, 

концентрационог логора Црвени крст, Нишка тврђава. Наставак путовања до Неготина, обилазак 

Мокрањчеве куће, музеја Хајдук Станка, Музеја Кладово и ХД Ђердап.  Смештај у хотелу. Вечера, 

дискотека, ноћење. 

2. ДАН:  Доручак. Одлазак у Доњи Милановац, обилазак Лепенског вира. Повратак у хотел на 

ручак. Одлазак у Голубац, обилазак Голубачке тврђаве. Наставак путовања до Пожаревца, обилазак 

Галерија слика Милене Павловић Барили. Повратак у Коларе. Долазак испред школе око 20.00 

часова.    

 

СМЕШТАЈ: 

Смештај у Кладову у хотелу са минимум три звездице, капацитета са минимум 80 лежајева, са 

сопственом дискотеком, на бази једног пуног пансиона (доручак, ручак и вечера). За наставнике 

обезбедити две двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, 

без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом). 

 

У цену урачунати: 

 трошкове здравственог осигурања;  

 трошкове лекара;  

 улазнице за дискотеку (дискотека у оквиру објекта);  

 трошкове водича;  

 улазнице за културно-историјске комплексе;  

 гратис за 4 наставника;  

 гратис за 4 ученика          

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 У цену аранжмана урачунати накнаду за бригу о деци – за наставнике 400,00 динара по 

дану по ученику  у нето износу. 

 Наведени износ надокнаде за бригу деце се плаћа, изузев деце која остварују гратис  

 Наведену накнаду исплатити наставнику најкасније  до дана путовања, независно од 

динамике уплате родитеља 

 

 

 

 

III ПАРТИЈА:  реализације тродневне екскурзије ученика 8. разреда  

      датум реализације:24.,25. и 26.04.2020. године. 



Предвиђени број ученика је: 25 

Понуда мора да обухвати све услуге по траженој спецификацији: 

Услуге обухватају: 

      Превоз на релацији: Колари-Крагујевац-Врњачка Бања-Крушевац-Александровац- Копаоник-

Нови Пазар-Копаоник-Рашка-Ушће-Краљево -Колари 

 

1. ДАН: Полазак у 07.30 часова испред школе. Путовање ауто-путем до Крагујевца (пауза)-Врњачка 

Бања, обилазак Римских извора,  Бањских паркова и Моста љубави. Одлазак у Крушевац, обилазак 

Лазаревог града, цркве Лазарица, Народног музеја, Галерије Милића од Мачве, споменика 

Косовским јунацима, споменика Кнезу Лазару. Наставак преко Александровца до Копаоника. 

Смештај у хотелу. Вечера, дискотека, ноћење. 

2. ДАН:  Доручак. Одлазак у Нови Пазар, обилазак манастира Сопоћани, манастира Ђурђеви 

ступови- повратак на Копаоник. Ручак. Шетња по Копаонику и слободно поподне. Вечера, 

дискотека, ноћење    

3. ДАН:  Доручак. Одлазак у Рашку, обилазак Ушћа. Повратак на Копаоник. Ручак. Полазак за 

Краљево, обилазак манастира Студеница, Централног градског трга Краљево и споменика Српским 

ратницима. Повратак у Коларе. Долазак испред школе око 20.00 часова.    

 

СМЕШТАЈ: 

Смештај у центру Копаоника у хотелу са минимум две звездице, капацитета са минимум 35 

лежајева, са обезбеђеном дискотеком, на бази два пуна пансиона (доручак, ручак и вечера). За 

наставнике обезбедити две једнокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и 

четворокреветне собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом). 

 

У цену урачунати: 

 трошкове здравственог осигурања;  

 трошкове лекара;  

 улазнице за дискотеку (дискотека у оквиру објекта);  

 трошкове водича;  

 улазнице за културно-историјске комплексе;  

 гратис за 2 наставника;  

 гратис за 2 ученика          

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 У цену аранжмана урачунати накнаду за бригу о деци – за наставнике 400,00 динара по 

дану по ученику  у нето износу. 

 Наведени износ надокнаде за бригу деце се плаћа, изузев деце која остварују гратис  

 Наведену накнаду исплатити наставнику најкасније  до дана путовања, независно од 

динамике уплате родитеља 

 

IV ПАРТИЈА:  реализације наставе у природи ученика 1.-4. разреда  

       датум реализације:18.-24.05.2020. године. 

Предвиђени број ученика је: 60 

Понуда мора да обухвати све услуге по траженој спецификацији: 

Услуге обухватају:  

 

СМЕШТАЈ:  

 

Смештај на Златибору, у хотелу са минимум три звездице, шест (6) пуних пансиона (доручак, 

ручак, ужина и вечера – класично послуживање) са расположивим смештајним капацитетом 

процењеног броја ученика по партији, који предвиђа следећи план активности: оријентиринг, 

еколошке радионице, вечерње анимације, спортска такмичења: полигони, шетње. За наставнике 



обезбедити двокреветне собе, а за ученике обезбедити двокреветне, трокреветне и четворокреветне 

собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом).  

 

У цену урачунати:  
 рошкове превоза;  

 трошкове смештаја и исхране; 

 1 рекреатор  

 засебан простор за реализацију наставе  

 трошкове здравственог осигурања;  

 трошкове лекара;  

 гратис за  наставнике;  

 1 гратис на 10 плативих ученика          

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 У цену аранжмана урачунати накнаду за бригу о деци – за наставнике 400,00 динара по 

дану по ученику  у нето износу. 

 Наведени износ надокнаде за бригу деце се плаћа, изузев деце која остварују гратис  

 Наведену накнаду исплатити наставнику најкасније  до дана путовања, независно од 

динамике уплате родитеља 

 

              Понуђачи морају да испуне услове предвиђене чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

              Критеријум за оцену понуде је „најнижа понуђена цена“. 

               Школа задржава право да одустане од склапања уговора са изабраним понуђачем уколико 

одазив ученика буде мањи од 60% ученика по разреду за екскурзије , односно 80% ученика по 

разреду за наставу у природи (изузетно, настава у природи се може реализовату уколико се 

пријави 60% ученика истог одељења) 

 

               Конкурсна документација се може преузети са  Портала јавних набавки или са сајта Школе :oskolarac.edu.rs 

            Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, тако да се 

приликом отварања понуда може утврдити да се први пут отвара, на адресу ОШ „Илија Милосављевић 

Коларац“, Коларчева бб, 11431 Колари „ Понуда за јавну набавку- реализација екскурзија и наставе у 

природи ученика за шк.2019/20.годину НЕ ОТВАРАТИ“ – са назнаком партије за коју се подноси понуда 

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

се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива и конкурсне документације. 

Рок за подношење понуда је до  25. 11. 2019. до  12,00 часова.  

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније 

последњег дана наведеног рока до 12,00 часова. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће 

враћене понуђачима неотворене. 

Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца последњег дана за подношење 

понуда, 25.11.2019. године, са почетком  у 1300 часова, у просторијама Основне школе „Илија 

Милосављевић Коларац“ у Коларима, уз присуство овлашћених представника понуђача.  

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење 

писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представнику да 

присуствује отварању. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 5 дана од дана отварања понуда. 

             

Контакт: Основна школа „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима, секретар школе: Јелена 

Дојчиновић-телефон  026/4711-054. 

 


