
СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 
Отона Жупанчича 4 
11070 Београд 
Број: 01-1014 
Датум: 22.03.2016. 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 отвореног поступка 
јавне набавке бр. 01-749 од 29.01.2016. године и Извештаја Комисије за спровођење јавне 
набавке о стручној оцени понуда бр. 01-1013 од 22.03.2016. године, директор Средње 
туристичке школе из Београда, доноси 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 
  – извођење екскурзије,  

за потребе Средње туристичке школе  из Београда 
 

ЈН бр. 1.2.1/16 
 

I – Додељује се уговор: 
 
 
 
Партија број 1 

 понуђачу: DUNAV MG TRAVEL doo, Нишка 23, 11000 Београд, број понуде 62, 63, 
20/2016 од 02.03.2016. године. 

Партија број 2 
 
 понуђачу: MODENA TRAVEL d.o.o., Краља Александра 9, 21000 Нови Сад и 

GRAND TOURS DOO, Железничка 23д, Нови Сад (заједничка понуда), број понуде 
18/16 од 04.03.2016. године. 

 
 

Образложење: 
 

 
 На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Средње туристичке школе  
из Београда,  донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, заводни бр. 01-
749 од 29.01.2016. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, ознака и назив из 
Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.1/16.  
 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
05.02.2016. године на Порталу јавних набавки. 
 

До истека рока за подношење понуда, 07.03.2016. године до 09:30 часова, на адресу 
наручиоца приспелe су 4 (четири) понуде следећих понуђача: 
 
 



Редни 
број 

 
Број и датум 

понуде  

 
Назив или шифра понуђача 
  

 
Датум 

пријема         
 

 
Час 

пријема 

1. 18/16 од 04.03.2016. 
год. 

MODENA TRAVEL d.o.o., Краља 
Александра 9, 21000 Нови Сад 
(овлашћени члан групе понуђача) и 
GRAND TOURS DOO, Железничка 
23д, Нови Сад (члан групе 
понуђача) 

(заједничка понуда) 

07.03.2016. 08:57 

2. 50 од 03.02.2016. 
год. 

ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, 
Јеврејска 8, 21000 Нови Сад 
(овлашћени члан групе понуђача),  
SONIC – TOURS, Булевар краља 
Александра 112, 11000 Београд 
(члан групе понуђача) и PUTNIK 
TRAVEL, Драгослава Јовановића 
13, 11000 Београд (члан групе 
понуђача) 

(заједничка понуда)  

07.03.2016. 09:14 

3. 182/2016 од 
04.03.2016. год. 

Д.Т.У.Т. „БАЛКАНИК“ доо,  
Синђелићева 24, 14000 Ваљево 07.03.2016. 09:25 

4. 20/2016 од 
02.03.2016. год. 

DUNAV MG TRAVEL doo, Нишка 
23, 11000 Београд 07.03.2016. 09:27 

 
 
Неблаговремених понуда није било. 

 
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка 

јавне набавке, одређена Решењем бр. 01-750 од 29.01.2016. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда бр. 01-911 од 07.03.2016. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом.  

                                                                                                                   
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-1013 од 22.03.2016. године, Kомисија за 

спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала: 
 
 
II - 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: 1.2.1/16. 

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

• Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa; 

• Партија број 2: Екскурзија за ученике завршних 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 2016. годину: конто – 423911. 
 
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 9.000.000,00 динара. 

• Партија бр. 1: 1.200.000,00 дин. 
 

• Партија бр. 2: 7.800.000,00 дин. 
 

 
9.- Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 
 
 
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. 
 
Наручилац је дана 14.03.2016. године групи понуђача: MODENA TRAVEL d.o.o., Краља 
Александра 9, 21000 Нови Сад и GRAND TOURS DOO, Железничка 23д, Нови Сад, понуда бр. 
18/16 од 04.03.2016. године упутио захтев да достави на увид оригинале уговора који су навели 
у Референтној листи изведених екскурзија за партију бр. 2: екскурзија за ученике завршних 
разреда и оригинале уговора са превозником Предузеће „ДУНАВПРЕВОЗ“ а.д., Бачка Паланка. 
Понуђач је дана 18.03.2016. године доставио тражена документа. Анализом достављених 
понуда наручилац је утврдио да се подаци из референтне листи слажу са достављеним 
уговорима. Такође, наручилац је доставио и оригинал уговора са превозником „ДУНАВПРЕВОЗ“ 
а.д., Бачка Паланка. 
 
 
 
10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене: 
 
 
 ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад (овлашћени члан групе 

понуђача),  SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд (члан 
групе понуђача) и PUTNIK TRAVEL, Драгослава Јовановића 13, 11000 Београд 
(члан групе понуђача) – заједничка понуда 

 
 
Као услов у погледу пословног капацитета конкурсном документацијом је тражено да је  понуђач  
у последње три године (2013., 2014. и 2015.) имао искуства у реализацији ђачких екскурзија и 
то:  
 

• за партију бр. 1: минимум 5 (пет) реализованих тродневних екскурзија у земљи; 
 

• за партију бр. 2: минимум 15 (петнаест) реализованих екскурзија за Шпанију. 
 
У понуди бр. 50 од 03.02.2016. године група понуђача је доставила Референтну листу изведених 
екскурзија - образац XII. С обзиром на то да су у колони 2 уместо релација уписане године, 



наручилац је дана 14.03.2016. године упутио понуђачу Захтев за додатно појашњење и 
достављање доказа на увид. Тражено је да доставе оригинале уговора које сте навели у 
Референтној листи изведених екскурзија за партију бр. 2, као и оригинале потврда о изведеним 
екскурзијама од наведених школа уколико се из уговора не могу утврдити релације.  
 
Такође, тражено је да понуђач достави на увид и оригинале уговора са превозницима АRRIVA 
LITAS doo, Пожаревац и Предузеће „ДУНАВПРЕВОЗ“ а.д., Бачка Паланка. 
 
Групи понуђача је дана 14.03.2016. године упућен и Захтев за образложење неуобичајено 
ниских цена. 
 
Рок за достављање тражених доказа и образложења био је 18.03.2016. године до 12:00 часова. 
Како до наведеног датума и часа група понуђача није доставила тражене доказе и образложења 
понуда се одбија као неприхватљива. 
 
 
              На основу члана 106. став 1. тачка 2) и члана 92. став 1. Закона понуда се одбија 
као неприхватљива. 
 
 
 
 

Понуђенe ценe понуђача чија је понуда одбијена:  
 

Р. 
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.  

ФАНТАСТ ТОУРИСТ 
ДОО, Јеврејска 8, 21000 
Нови Сад (овлашћени 
члан групе понуђача),  
SONIC – TOURS, 
Булевар краља 
Александра 112, 11000 
Београд (члан групе 
понуђача) и PUTNIK 
TRAVEL, Драгослава 
Јовановића 13, 11000 
Београд – заједничка 
понуда 

 
Партија број 1: 9.199,16 
Партија број 2: 30.871,62 
 

 
Партија број 1: 9.600,00 
Партија број 2: 33.270,00 
 

 
 
11.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Економски најповољнија понуда“. 
 

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

Ред. 
број 

 
ОПИС 

Број 
пондера 

1. Цена  70 
3.  Квалитет понуде 30 
                                                                                      УКУПНО 100 

 



1. 

Максималан износ овог критеријума износи 70 пондера. 

Цена 

Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. 

Остали понуђачи се рангирају по формули: 

ЦП=70*(ЦПмин/ЦПх) где су: 

ЦП – број добијених пондера 

ЦПмин – најнижа понуђена цена 

ЦПх – цена из понуде која се бодује 

 

2. 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера. 

Квалитет понуде: 

Квалитет аутобуског превоза – максимално 30 пондера: 

• Туристички аутобус високе туристичке класе до 2 године старости ...........30 
пондера 

• Туристички аутобус високе туристичке класе од 2 до 5 година старости .. 20 
пондера 

• Туристички аутобус високе туристичке класе од 5 до 8 година старости....10 
пондера 

 

 



 

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. 
DUNAV MG 
TRAVEL doo  из 
Београда 

9.402,00 
аутобуси до 2 

године 
старости 

65,02 30 95,02 

2. 
Д.Т.У.Т. 
„БАЛКАНИК“ доо 
из Ваљева 

8.733,32 
аутобуси до 5 

година 
старости 

70 20 90 

ПАРТИЈА БРОЈ 2   

1. 
MODENA 
TRAVEL d.o.o. из 
Новог Сада 

37.333,00 
аутобуси до 2 

године 
старости 

70 30 100 



 

 


