
 

 

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „Неимар“ 

Број: 04-2/85 

Дана:24.12.2019. год. 

Н  И  Ш 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 23.12.2019. 

год.,директор школе, доноси:  

О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума 

Грађевинска техничка школа „Неимар“ као наручилац, у поступку јавне 

набавке бр. 1.2.2.,  за  јавну набавку мале вредности услуга: организовања екскурзије у 

школској 2019/20, за ученике трећег и четвртог разреда ГТШ „Неимар“ Ниш, 

закључује оквирни споразум са понуђачем:  

• "НИШЕКСПРЕС" Ниш, Чамурлија 106   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 22.11.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. 1.2.2., за јавну набавку услуга: организовања екскурзије у 

школској 2019/20, за ученике трећег и четвртог разреда ГТШ „Неимар“ Ниш. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 12.12.2019. године, објавио позив 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки  и својој интернет страници . 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда број 04-2/84 од 23.12.2019. године, 

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке - набавка услуге организовања екскурзије у школској 

2019/20, за ученике трећег и четвртог разреда ГТШ „Неимар“ Ниш. Ознака из 

општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања. 

Процењена вредност јавне набавке је 2.500.000,00 динара. 

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Р. бр. Број 

понуде 

Датум Час Назив понуђача Адреса 

1. 04-2/80 23.12.2019. 11.35 "Ниш експрес" Чамурлија 106, Ниш 

Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена. 



 

 

 Преглед приспеле понуде: 

Екскурзија ученика 3. разреда Ниш - Вишеград - Требиње - Ниш 

Понуђач ’’Ниш експрес'' Ниш 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом 14.150,00 динара 

квалитет смештаја (број *) Хотели са 3* 

структура соба 1/2, 1/3, 1/4 1/2, 1/3, 1/4 

гратис места 1/20 

Референце 34 

број рата 5 

Улазнице Да 

П/П доручак вечера Да 

здравствено осигурање Да 

аутобус  Да 

Екскурзија ученика 4. разреда Ниш - Праг - Беч - Ниш 

Понуђач ’’Ниш експрес'' Ниш 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом 31.300,00 

квалитет смештаја  (број *) Хотели са 3* 

структура соба  1/2, 1/3, 1/4 1/2, 1/3, 1/4 

гратис места 1/20 

Референце 34 

број рата 5 

Улазнице Да 

П/П доручак вечера Да 

здравствено осигурање Да 

аутобус  Да 

 

Директор школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, и донео одлуку о закључењу оквирног споразума као у изреци 

ове одлуке. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Директор школе, 

Вассић Сретен 

 

         

 

 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 

          


