
ПРАВНО – ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД 

Светогорска 48 

11000 Београд 

Број: 92/19-2017  

Датум: 07.04.2017. године 

 

 

 На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању отвореног поступка 
јавне набавке бр. 92/1-2017 од 06.02.2017. године и Извештаја комисије за спровођење јавне 
набавке о стручној оцени понуда бр. 92/18-2017 од 07.04.2017. године, директор Правно-
пословне школе Београд из Београда, доноси 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије,  

за потребе Правно-пословне школе Београд из Београда 

 

ЈН бр. 1.2.1/17 

 
I – Додељује се уговор: 
 
 
 
Партија број 1 
 

 понуђачу: FANTAST TOURIST DOO, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад (овлашћен 
члан групе понуђача), број понуде 130 од 08.03.2017. године. 

 
Партија број 2 
 

 понуђачу: MODENA TRAVEL DOO, Трг слободе 4, 21000 Нови Сад, број понуде 
16 од 09.03.2017. године. 

Образложење: 
 

 

 На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Правно-пословне школе 
Београд из Београда,  донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, 
заводни бр. 92/1-2017 од 06.02.2017. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, ознака 
и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 
1.2.1/17.  
 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
10.02.2017. године на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. Позив за 
подношење понуда послат је ЈП „Службени гласник“ ради објаве на Порталу службених 
гласила Републике Србије и база прописа. 
 



До истека рока за подношење понуда, 13.03.2017. године до 16:30 часова, на адресу 
наручиоца приспелe су 4 (четири) понуде следећих понуђача: 
 
 

Ред. 
бр. 

 
Број и датум 

понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 
70/2А 

од 10.03.2017. год. 
GRAND TOURS DOO, Железничка 
23 А, 21000 Нови Сад 

13.03.2017. год. 11:08 

2. 
130  

од 08.03.2017. год. 

FANTAST TOURIST DOO, 
Јеврејска 8, 21000 Нови Сад 
(овлашћен члан групе понуђача) 
 
SONIC-TOURS d.o.o., Булевар 
краља Александра 112, 11000 
Београд 
(члан групе понуђача) 
 
VIP TOURS DOO, Трг Павла 
Стојковића 12, 18000 Ниш 
(члан групе понуђача) 
 
Споразум групе понуђача о 
подношењу заједничке понуде од 
08.03.2017. године. 

13.03.2017. год. 15:54 

3. 
298 

 од 13.03.2017. год. 
OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 
11000 Београд 

13.03.2017. год. 16:12 

4. 
16 

 од 09.03.2017. год. 
MODENA TRAVEL DOO, Трг 
слободе 4, 21000 Нови Сад 

13.03.2017. год. 16:20 

 

 
Неблаговремених понуда није било. 

 
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка 

јавне набавке, одређена Решењем бр. 92/2-2017 од 06.02.2017. године, сачинила је Записник 
о отварању понуда бр. 92/14-2017 од 13.03.2017. године, а затим је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом.  

                                                                                                                   
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 92/18-2017 од 07.04.2017. године, комисија за 

спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала: 
 
 

II - Подаци о јавној набавци: 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Правно - пословна школа Београд, Светогорска 48, 11000 
Београд. 

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/17. 

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије, за потребе  Правно -
пословне школе Београд из Београда, обликована у 2 (две) партије:  

 Партија број 1: Екскурзија за ученике III разреда; 

 Партија број 2: Екскурзија за ученике IV разреда. 



4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања. 

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000. 

6. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.  

7. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 423911. 
 
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 9.570.000,00 динара. 

Партија број 1: Екскурзија за ученике III разреда: 4.785.000,00 дин.; 
Партија број 2: Еекскурзија за ученике IV разреда: 4.785.000,00 дин. 

 
9. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 

 
FANTAST TOURIST DOO, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад (овлашћен члан групе понуђача) 
130 од 08.03.2017. год. 

 
 
На основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) наручилац може да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

 
Дана 31.03.2017. године понуђачу FANTAST TOURIST DOO из Новог Сада (овлашћен 

члан групе понуђача) упућен је Захтев за додатним објашњењем и достављањем доказа на 
увид број 92/16-2017 од 31.03.2017. год. У Захтеву је наведено следеће: 

„Наручилац је у склопу конкурсне документације дао Образац XII: Референтна листа 
изведених екскурзија. У Образацу XII је тражено да се наведу следећи подаци:  

-назив школе, 
-релација, 
-број дана трајања екскурзије, 
-број ученика,  
-број и датум уговора, 
-број и датум фактуре, 
-укупан износ (без пдв-а). 
У понуди број 131 од 08.03.2017. године доставили сте Образац XII: Референтна 

листа изведених екскурзија. За поједине школе нисте навели датуме уговора и датуме 
фактура. 

Како би наручилац могао да изврши стручну оцену понуде те да утврди да ли 
испуњавате услов у погледу пословног капацитета (да је понуђач у претходне три школске 
године (2013/14, 2014/15 и 2015/16)  имао искуства у реализацији ђачких екскурзија и то 
минимум 30 (тридесет) реализованих екскурзија у иностранству са преко 100 ученика по 
појединачној екскурзији) потребно је да нам доставите на увид оригинале уговора и фактура 
за које нису наведени датуми уговора и датуми фактура у Референтној листи изведених 
екскурзија.“ 

 
Као рок за достављање доказа наведен је 06.04.2017. год. до 12:00 часова. 

Дана 05.04.2017. понуђач је доставио доказе. Након анализирања достављених 
доказа, установљено је да понуђач испуњава услов у погледу пословног капацитета. 

 
 
10. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене: 



 
 
GRAND TOURS DOO, Железничка 23 А, 21000 Нови Сад, понуда број 70/2А од 10.03.2017. 
год. 

 
  
              Понуђач је у понуди број 70/2А од 10.03.2017. год. доставио све обрасце који су 
тражени конкурсном документацијом. Обрасци су  попуњени, потписани и оверени печатом. 
Након анализе, установљено је да је понуђач на обрасце уместо својеручног потписа 
овлашћеног лица стављао факсимил. 
 
             Конкурсном документацијом је предвиђено да сви обрасци морају бити својеручно 
потписани, и да ће се понуда у супротном одбити. 
 
 
              На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију број 1 се одбија 
као неприхватљива.  
 
 

 
FANTAST TOURIST DOO, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад (овлашћен члан групе понуђача) 
130  од 08.03.2017. год. 
 
 
                Понуђач је у понуди број 130  од 08.03.2017. год., за партију број 2,  доставио Програм 
путовања у ком се, између осталог“ наводи: „Смештај у Монтекатинију у хотелима: „Terme 
Prestige“ и „Giorgio“ са 3*....у Лидо ди Језолу у хотелима „Trento“ и „Ragno“ са 3*...“. За наведене 
хотеле је доставио и Предрезервације. 
 
                Конкурсном документацијом је, у делу: ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА IV 
РАЗРЕДА ПРАВНО - ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД ШКОЛСКЕ 2017/2018. године, тражен 
смештај у Монтекатинију у хотелу са минимум три звездице и смештај у Лидо ди Јесоло у 
хотелу са минимум три звездице. 
 
 Имајући у виду да је понуђач понудио смештај у два хотела у Монтекатинију и два 
хотела у Лидо ди Јесолу, а да је наручилац тражио смештај у једном хотелу у Монтекатинију и у 
једном хотелу у  Лидо ди Јесоло, понуда је неприхватљива. 
 
  
              На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за партију број 2 одбија 
као неприхватљива.  
 
 
 
OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 11000 Београд, понуда број 298 од 13.03.2017. год. 
 
 

На основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) наручилац може да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

 



Дана 31.03.2017. год. понуђачу OKTOPOD D.O.O. из Београда упућен је Захтев за 
додатним објашњењем и достављањем доказа на увид број 92/15-2017 од 31.03.2017. год. У 
Захтеву је наведено следеће: 

„Наручилац је у склопу конкурсне документације дао Образац XII: Референтна листа 
изведених екскурзија. У Образацу XII је тражено да се наведу следећи подаци:  

- назив школе, 
- релација, 
- број дана трајања екскурзије, 
- број ученика,  
- број и датум уговора, 
- број и датум фактуре, 
- укупан износ (без пдв-а). 
У понуди број 298 од 13.03.2017. године доставили сте Референтну листу на вашем 

обрасцу у којој нису наведени датуми уговора, број и датум фактуре. 
Како би наручилац могао да изврши стручну оцену понуде те да утврди да ли 

испуњавате услов у погледу пословног капацитета (да је понуђач у претходне три школске 
године (2013/14, 2014/15 и 2015/16)  имао искуства у реализацији ђачких екскурзија и то 
минимум 30 (тридесет) реализованих екскурзија у иностранству са преко 100 ученика по 
појединачној екскурзији) потребно је да нам доставите на увид оригинале уговора и фактура 
које сте навели у Референтној листи изведених екскурзија.“  

 
 

              Као рок за достављање доказа наведен је 06.04.2017. год. до 12:00 часова. 
 
              Понуђач до 06.04.2017. године до 12:00 часова није доставио тражене доказе, те стога 
није испунио услов у погледу пословног капацитета.  
 
 
              На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона, понуда се за партију број 1 одбија 
као неприхватљива.  
 
 

Понуђенe ценe понуђача чија је понуда одбијена:  
 

Ред. 
бр. 

Назив или шифра 
понуђача 

Јединична цена по 
партијама по ученику  

без ПДВ-а (дин.) 

Јединична цена по 
партијама по ученику  

са ПДВ-ом (дин.) 

1.  
 
GRAND TOURS DOO из 
Новог Сада  

 
Партија број 1: 26.370,00 
 

 
Партија број 1: 27.370,00 
 

2.  
FANTAST TOURIST DOO 
из Новог Сада 

Партија број 2: 27.868,58 Партија број 2: 29.777,00 

3.  
OKTOPOD D.O.O. 
 из Београда 

Партија број 1: 28.443,32 Партија број 1: 29.360,00 

 
 

GRAND TOURS DOO из Новог Сада:  
 
              Партија број 1: 

- Рок плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама. 
- Рок важења понуда: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
- Датум извршења: 09/14.10.2017. год. 

 
 



FANTAST TOURIST DOO из Новог Сада:  
 
               Партија број 2: 

- Рок плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама. 
- Рок важења понуда: 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. 
- Датум извршења: 22 -28.10.2017. год. 

 
 
 

OKTOPOD D.O.O. из Београда:  
 
              Партија број 1: 

- Рок плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама. 
- Рок важења понуда: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда. 
- Датум извршења: 07/12.10.2017. год. 

 
11.  Критеријум за оцењивање понуде је: Економски најповољнија понуда. 
 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима 
критеријума. 
 

Редни 
број 

 
ОПИС 

Број 
пондера 

1. Цена  60 

2.  Квалитет понуде 40 

                                                                                      УКУПНО 100 

 

1. Цена 

Максималан износ овог критеријума износи 60 пондера. 

Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. 

Остали понуђачи се рангирају по формули: 

ЦП=60*(ЦПмин/ЦПх) где су: 

ЦП – број добијених пондера 

ЦПмин – најнижа понуђена цена 

ЦПх – цена из понуде која се бодује 

 

2. Квалитет понуде: 

Максималан износ овог критеријума износи 40 пондера. 

Квалитет аутобуског превоза – максимално 40 пондера: 



 Туристички аутобус високе туристичке класе године производње 2015.,               

2016. и 2017. .........................................................................................5 пондера 

 Туристички аутобус високе туристичке класе године производње 2014......4 

пондера 

 Туристички аутобус високе туристичке класе године производње 2013......3 

пондера 

 Туристички аутобус високе туристичке класе године производње 2012......2 

пондера 

 Туристички аутобус високе туристичке класе године производње 2011......1 

пондер 



 

12. Ранг листа понуђача са економски најповољнијом понудом: 
 
 

Редни 
број 

 
Назив понуђача 

 

 
 

Јединична 
цена по 

партијама по 
ученику без 
ПДВ-а (дин) 

Квалитет 
понуде 

 
Број пондера 

по основу 
цене 

 

 
Број пондера по 

основу 
квалитета 

понуде 

Укупан број 
пондера 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 1 

1. 

FANTAST 
TOURIST DOO 
из Новог Сада 

25.973,43 

2015, 2015, 
2016, 2016, 
2016, 2016, 
2016, 2016 

60 40 100 

2. 

MODENA 
TRAVEL DOO из 
Новог Сада 

30.445,30 

2015, 2015, 
2015, 2015, 
2015, 2015, 
2016, 2016 

51,18 40 91,18 

ПАРТИЈА БРОЈ 2   

1. 

MODENA 
TRAVEL DOO из 
Новог Сада 

29.501,00 

2015, 2015, 
2015, 2015, 
2015, 2015, 
2016, 2016 

60 40 100 



 

 


