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„Фармацеутско - физиотерапеутска школа“  

Ул. Донска бр. 27-29 ; 11050 Београд 

Датум: 29.06.2018. год. 

 

 
 

 

На основу члана члана 116. став 1. и прилога 3 З Закона о јавним набавкама, 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), “Фармацеутско 

- физиотерапеутска школа“, као Наручилац, објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

за ЈН ОП са циљем закључења оквирног споразума бр. 1.2.1./18 

~ Екскурзије, излети и настава у природи ~ 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

 Наручилац: „Фармацеутско - физиотерапеутска школа“  

 Адреса: Ул. Донска бр. 27-29 

 ПИБ: 102830030 

 Матични број: 17482076 

 Шифра делатности: 85.32 

 Текући рачун: 840-2049660-75 („Управа за трезор“) 

 Одговорно лице: Биљана Вукосављевић 

 Интернет страница наручиоца: www.farmafizio.edu.rs 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка – отворени поступак (члан 32. ЗЈН) са циљем 

закључења оквирног споразума (члан 40. и 40а став 1. ЗЈН). 

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге  

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: Процењена вредности јавне набавке је 

9.000.000,00 рсд. без ПДВ-а, и то по партијама:  

 I партија: Екскурзија за ученике III разреда школе у Италији - 5.000.000,00 рсд. 

без ПДВ 

 II партија: Екскурзија за ученике IV разреда школе у Чешкој и Аустрији - 

4.000.000,00 рсд. без ПДВ 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 

http://www.farmafizio.edu.rs/


Страна 2 од 2 

 

 

- 63516000 → услуге организације путовања 

ОПИС УСЛУГА: 

Услуге организовања екскурзија - поступак јавне набавке – отворени поступак чији је 

предмет је обликован у две партије, и то: 

 I партија: Екскурзија за ученике III разреда школе у Италији,  

 II партија: Екскурзија за ученике IV разреда школе у Чешкој и Аустрији 

БРОЈ ДОБАВЉАЧА СА КОЈИМА ЈЕ СПОРАЗУМ ЗАКЉУЧЕН: Оквирни споразуми 

у предметној набавци су закључени са једним добављачем. 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА, ПО ПАРТИЈАМА:  

Оквирни споразум бр. 01-476 од 11.06.2018. године (код Добављача заведен – бр. 450/18 

од 11.06.2018. год. – враћен лично преко курира школи дана 29.06.2018. год.) за I 

партију, јесте 11.06.2018. године. 

Оквирни споразум бр. 01-477 од 11.06.2018. године (код Добављача заведен – бр. 451/18 

од 11.06.2018. год. – враћен лично преко курира школи дана 29.06.2018. год.) за II 

партију, јесте 11.06.2018. године. 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Сви наведени оквирни споразуми 

важе 12 месеци од момента обостраног потписивања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Наручилац: “Фармацеутско - физиотерапеутска школа“  

 


