
 

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 
Отона Жупанчича 4 
11070 Београд  
Број: 01-658 
Датум: 08.01.2016. 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 поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 01-578 од 11.12.2015. године и Извештаја Комисије за 
спровођење јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 01-657 од 08.01.2016. године, 
директор Средње туристичке школе из Београда, доноси 

 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

   – студијско путовање за ученике,  
за потребе Средње туристичке школе из Београда 

 
 

ЈН бр. 1.2.4-2/15 
 
 

I – Додељује се уговор: 
 

 понуђачу: MODENA TRAVEL D.O.O., Краља Александра 9, 21000 Нови Сад, број 
понуде 40/15 од 28.12.2015. године. 

 
Образложење: 

 
 

 На основу Плана јавних набавки за 2015. годину, директор Средње туристичке школе 
из Београда,  донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни 
бр. 01-578 од 11.12.2015. године, за набавку услуга – студијско путовање за ученике, ознака 
и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.4-
2/15.  
 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
18.12.2015. године на Порталу јавних набавки 
 

До истека рока за подношење понуда, 29.12.2015. године до 09:30 часова, на адресу 
наручиоца приспеле су 3 (три) понуде следећих понуђача: 

 
 



 

Ред. 
бр. 

 
Број и датум 

понуде  

 
Назив или шифра понуђача 

  

 
Датум 

пријема         
 

 
Час 

пријем
а 

1. 27/2015 
од 28.12.2015. г. 

Društvo za trgovinu, turizam i usluge 
„SOUL TRAVEL“ d.o.o., Булевар 
Арсенија Чарнојевића 187/20, 
11070 Нови Београд 

29.12.2015. г. 08:30 

2. 40/15 
од 28.12.2015. г. 

MODENA TRAVEL D.O.O., Краља 
Александра 9, 21000 Нови Сад 29.12.2015. г. 09:00 

3. 18/2015 
од 25.12.2015. г. 

ДУНАВ МГ ТРАВЕЛ, Мије 
Ковачевића 10/04, 11000 Београд 

 
29.12.2015. г.  

09:15 
 

 
 

 
Неблаговремена понуда понуђача FANTAST TOURIST из Новог Сада – приспела 

29.12.2015. године у 10:15 часова. 
 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка 
јавне набавке, одређена Решењем бр. 01-579  од 11.12.2015. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда бр. 01-641 од 29.12.2015. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом.  

                                                                                                                   
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-657 од 08.01.2016. године, Kомисија за 

спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала: 
 
 
III - Подаци о јавној набавци: 
 
 
1.- Назив и адреса наручиоца: Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, 11070 
Београд. 
 
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.4-2/15. 

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – студијско путовање за ученике, за потребе  
Средње туристичке школе  из Београда. 

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

5.- Ознака из Општег речника набавки: 63516000. 

6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.  

7.- Подаци у финансијском плану за 2015. годину: конто – 423911. 
 
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 2.991.167,00 дин. 

9.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене: 
 
 
 ДУНАВ МГ ТРАВЕЛ, Мије Ковачевића 10/04, 11000 Београд, понуда број 18/2015 

од 25.12.2015. године. 
 



 

Конкурсном документацијом је, као додатни услов у погледу финансијског капацитета, 
тражен пословни приход, односно приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација (к-то 742100 - за друга правна лица која користе контни 
оквир за буџетски систем) од минимум 10.000.000,00 динара за претходне три 
обрачунске године (2012., 2013. и 2014. године). 

 
Као доказ финансијског капацитета тражено је:  
 

• За привредна друштва, предузетнике и друга правна лица која воде  
пословне књиге по систему двојног књиговодства и користили су Контни 
оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, 
потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за претходне три 
обрачунске године (2012., 2013. и 2014.) издате од стране Агенције за 
привредне регистре. 

            Након провере потврда о пријему редовног финансијског извештаја за претходне три 
обрачунске године (2012., 2013. и 2014. године) које је понуђач доставио у понуди бр. 18/2015 
од 25.12.2015. године, Комисија је установила да понуђач нема тражен пословни приход у 
износу од минимум 10.000.000,00 динара за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 
2014. године). Из наведеног произилази да понуђач није испунио додатни услов у погледу 
финансијског капацитета. 
 

 
 На основу члана 106. став 2) Закона понуда се одбија као неприхватљива. 
 

 
Понуђенe ценe понуђача чијe су понуде одбијене:  
 
 

Р. 
бр. 

Назив или шифра 
понуђача 

Јединична цена по ученику 
 без ПДВ-а (дин) 

Јединична цена по ученику  
са ПДВ-ом (дин) 

1.  ДУНАВ МГ ТРАВЕЛ, 
Београд 18.235,00 18.490,00 

 

 
10.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“. 
 
 
11.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), 
после отварања понуда: 
 
 

1) MODENA TRAVEL D.O.O., Нови Сад, понуђена цена………......….............17.311,69 дин. 
 

2) Društvo za trgovinu, turizam i usluge „SOUL TRAVEL“ d.o.o., Београд , понуђена 
цена………......…..............................................................................................19.460,00 дин. 

 
 
12.- Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о 
стручној оцени понуда бр. 01-657 од 08.01.2016. године. 
 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, 
констатовала да је најповољнија понуда следећег понуђача: 

 



 

 
 MODENA TRAVEL D.O.O., Краља Александра 9, 21000 Нови Сад 

 
Јединична цена по ученику за услугу – студијско путовање за ученике износи 

17.311,69 динара без ПДВ-а, односно 17.990,00 са ПДВ-ом, рок важења понуде је 150 
(стопедесет) дана и рок плаћања - у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за 
примопредају услуге и  утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани 
понуђач извршава набавку самостално. 
 
 

На основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона Комисија за 
спровођење поступка јавне набавке предложила је наручиоцу да донесе Одлуку о додели 
уговора наведеном понуђачу 
 

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог Комисије за 
спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. 
Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведеном понуђачу. 
 
 
Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року 
од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са 
чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 
 
 

     Д И Р Е К Т О Р 
           

__________________ 
    Драгутин Миличић            

 


