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Геодетска техничка школа Београд 

Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд 

Датум: 15.05.2017. год. 

Дл. број: 01-477/3 
 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за 

јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) бр. 01-476/3 од 15.05.2017. године за отворени 

поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума - услуге бр. 01/17: 

„Екскурзије“ за III партију: Екскурзија за ученике четвртог разреда (Италија - 

Француска), директор Геодетско техничке школе Београд, као одговорно лице 

наручиоца доноси 

 

О Д Л У К У 

О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Модена травел“ 

д.о.о. из Новог Сада, ул. Трг слободе бр. 4, МБ: 8815526; ПИБ: 103392062, чија је 

(одговарајућа, односно прихватљива) Понуда бр. 01-419/1 од 26.04.2017. године, 

применом критеријума „најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за отворени 

поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр. 01/17 - услуге – 

„Екскурзије“ - III партију: Екскурзија за ученике четвртог разреда (Италија - 

Француска), за потребе Наручиоца, Геодетска техничка школа Београд. Поменути 

Понуђач је у Понуди бр. 01-419/1 од 26.04.2017. године понудио најнижу цену од 

15.645,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 1.930.699,39 динара (рсд.) без 

ПДВ-а, односно евра 16.310,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 2.012.764,91 

динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и 

исту попунио у свему по упутству из предметне Конкурсне документације, односно 

доказао усаглашеност понуде за прописаном техничком спецификацијом, доставио 

доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова у складу са члановима 75. и 76, 

а у вези члана 77. ЗЈН постављених у предметној Конкурсној документацији. 

 

Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке директора Геодетско техничке школе 

Београд бр. 01-212 од 13.03.2017. године покренут је отворени поступак јавне набавке 

са циљем закључења оквирног споразума, услуге – „Екскурзије“ (предмет набавке 

обликован је у III партијe) за потребе Наручиоца, Геодетско техничке школе Београд, 

(Набавка бр. 01/17). Процењена вредности јавне набавке је 6.044.660,00 рсд. без ПДВ-а, и 

по партијама: 

 I партија: Екскурзија-тродневна за ученике другог разреда (Војводина) → 

1.044.660,00 

 II партија: Екскурзија за ученике трећег разреда (Будимпешта - Праг - Беч) → 

2.500.000,00 

 III партија: Екскурзија за ученике четвртог разреда (Италија - Француска) → 

2.500.000,00 

 

Комисија Наручиоца је спровела отворени поступак јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума на основу члана 32, члана 40. и члана 40а ЗЈН, 

објављивањем Позива за подношење понуда бр. 01-276 од 27.03.2017. године и 

Конкурсне документације бр. 01-277 и I измене Конкурсне документације бр. 01-277/1 

на Порталу јавних набавки, дана 27.03.2017. године, као и II измене Конкурсне 

документације бр. 01-321 на Порталу јавних набавки, дана 05.04.2017. године, по 

Одлуци о покретању поступка директора Школе бр. 01-212 од 13.03.2017. године.  

Благовремено, тј. до дана 26.04.2017.године до 14:30 часова пристигле су понуде  

следећих понуђача: 

 

1.Понуда бр. 01-409/1 за II партију и 01-410/1 за III партију, понуђача 

„Фантаст тоурист“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Јеврејска бр. 8, 21000 Нови Сад, МБ: 

07969813; ПИБ: 101492932, достављене дана 26.04.2017. године у 10:40 часова, и то за 

партије: II и III. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству 

из конкурсне документације. 

 

2.Понуда бр. 01-415/1 за III партију, понуђача „Гранд турс“ д.о.о. из Новог 

Сада, ул. Железничка бр. 23а, МБ: 20339748; ПИБ: 105249896, достављене дана 

26.04.2017. године у 13:00 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и 

затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

3.Понуда бр. 01-416/1 за I и II партију, понуђача „Луксим“ д.о.о. из Београда, 

ул. Војводе Степе бр. 353, МБ: 06767737; ПИБ: 102008055, достављене дана 26.04.2017. 

године у 13:40 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по 

упутству из конкурсне документације. 

 

4.Понуда бр. 01-417/1 за I и II партију, понуђача „Октопод“ д.о.о. из Београда, 

ул. Бојанска бр. 7, МБ: 17205196; ПИБ: 101468904, достављене дана 26.04.2017. године у 
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14:10 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству 

из конкурсне документације. 

 

5.Понуда бр. 01-418/1 за I, II и III партију, понуђача ТА „Банбус“ д.о.о. из 

Београда, ул. Балканска бр. 35-39, МБ: 17051687; ПИБ: 101208890, достављене дана 

26.04.2017. године у 14:20 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и 

затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

6.Понуда бр. 01-419/1 за III партију, понуђача „Модена травел“ д.о.о. из 

Новог Сада, ул. Трг слободе бр. 4, МБ: 8815526; ПИБ: 103392062, достављене дана 

26.04.2017. године у 14:29 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и 

затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

КРИТЕРИЈУМ за доделу уговора, односно рангирање понуда и закључење 

оквирног споразума је најнижа понуђена цена.  

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Стручну оцену понуда за III партија: Екскурзија за ученике четвртог разреда 

(Италија - Француска), је Комисија извршила констатујући да je за прерачун у динаре 

користила средњи курс Народне банке Србије на дан отварања понуда (26.04.2017. 

године) - 1 еур = 123,4068 динара (рсд.). 

 

Комисија такође констатује да је понуда једног понуђача неприхватљива у смислу члана 

3. став 1. тачка 33) ЗЈН, и то: 

 

1. ТА „Банбус“ д.о.о. из Београда у понуди бр. 01-418/1 (за III партију) понудио: 

цену 13.813,33 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 1.704.658,85 динара (рсд.) 

без ПДВ-а, односно евра 13.930,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 

1.719.056,72 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 180 дана. С обзиром да је 

понуда овог понуђача по својој јединичној вредности без ПДВ-а (цени по ученику) видно 

одступала од тржишне цене, али и цене других понуђача, Комисија је дана 11.05.2017. 

године упутила Упит у складу са чланом 93, а у вези члана 92. ЗЈН дел. бр. 01-473 од 

11.05.2017. године који је достављен са електронске поште Школе на office@banbus.co.rs 

у којем је позвала понуђача ТА „Банбус“ да детаљно образложи, односно да предочи 

структуру цене са целокупном спецификацијом услуга у оквиру јединствене туристичке 

услуге (тј. калкулација исте). Комисији је било потребно, а што је и посебно нагласила 

у упиту, да се на недвосмилен начин понуђач изјасни да ли су у наведеној јединичној 

цени без ПДВ-а урачунате све дестинације и посете предвиђене програмом путовања. 

Понуђач је у остављеном му року дао одговор (12.05.2017. год.) да је својом грешком 

приликом калкулације и одређивања цене изоставио једно ноћење у Сан Рему које 

износи 28 еура, те да је због тога настала разлика у односу на тржишну цену, односно 

да у цени путовања/аранжмана који је понудио није урачунао једно ноћење.  
 

mailto:office@banbus.co.rs
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У складу са наведеним Комисија констатује да понуда није попуњена у свему по упутству 

из Конкурсне документације, односно да понуђач није испунио прописано техничком 

спецификацијом услуге за наведену партију (III партија). Комисија наводи и то да је 

поменути понуђач у својој понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 

смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 

постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези 

члана 77. став 2. тачке 1) и тачке 2) подтачке од (1) до (6) ЗЈН, постављених 

предметном конкурсном документацијом, али да наведени недостатак понуду чини 

неодговарајућом у смислу члана 3. став 2. тачка 32) ЗЈН, односно неприхватљивом у 

смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом са битним недостатаком у вези 

члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН јер се иста не може упоредити са осталим понудама из 

предметне партије, и иста се ОДБИЈА и не узима у даље разматрање, односно 

рангирање. 

 

 

Комисија констатује и то да су понуде остала три понуђача прихватљиве у складу са 

чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, и то: 

 

1. „Фантаст тоурист“ д.о.о. из Новог Сада, у понуди бр. 01-410/1 (за III партију) 

понудио: цену 17.500,00  евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 2.159.619,00 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 17.850,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре 

→ 2.202.811,38 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 60 дана. Комисија 

констатује да је поменути понуђач у својој понуди доставио доказе о испуњењу свих 

обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и 

додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу 

члана 76. а у вези члана 77. став 2. тачке 1) и тачке 2) подтачке од (1) до (6) ЗЈН, 

постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини 

одговарајућом, односно прихватљивом у складу са дефинисаним у предметној 

Конкурсној документацији и у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом без 

битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 

односно рангирање. 

 

2. „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада у понуди бр. 01-415/1 (за III партију) 

понудио: цену 16.590,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 1.923.912,01 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 17.290,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре 

→ 2.133.703,57 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 60 дана. Комисија 

констатује да је поменути понуђач у својој понуди доставио доказе о испуњењу свих 

обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и 

додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу 

члана 76. а у вези члана 77. став 2. тачке 1) и тачке 2) подтачке од (1) до (6) ЗЈН, 

постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини 

одговарајућом, односно прихватљивом у складу са дефинисаним у предметној 

Конкурсној документацији и у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом без 

битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 

односно рангирање. 
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3. „Модена травел“ д.о.о. из Новог Сада у понуди бр. 01-419/1 (за III партију) 

понудио: цену 15.645,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 1.930.699,39 

динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 16.310,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре 

→ 2.012.764,91 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 60 дана. Комисија 

констатује да је понуда попуњена у свему по упутству из Конкурсне документације, да је 

поменути понуђач у својој понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 

смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 

постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези 

члана 77. став 2. тачке 1) и тачке 2) подтачке од (1) до (6) ЗЈН, постављених 

предметном конкурсном документацијом, што понуду чини одговарајућом, односно 

прихватљивом у складу са дефинисаним у предметној Конкурсној документацији и у 

смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 

106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 

 

Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да 

су се стекли услови за рангирање прихватљивих и понуда без битних недостатака из тачке 

7. Извештаја о стручној оцени понуда (од најповољније): 

I (најповољнија): Понуда бр. 01-419/1 (за III партију) понуђача „Модена 

травел“ д.о.о. из Новог Сада са ценом од 15.645,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у 

динаре → 1.930.699,39 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 16.310,00 (EUR) са ПДВ-

ом; прерачун у динаре → 2.012.764,91 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде 

од 60 дана од дана отварања понуда. 

 

II (друга): Понуда бр. 01-415/1 (за III партију) понуђача „Гранд турс“ д.о.о. из 

Новог Сада са ценом од 16.590,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 

1.923.912,01 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 17.290,00 (EUR) са ПДВ-ом; 

прерачун у динаре → 2.133.703,57 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 60 

дана од дана отварања понуда. 

 

III (трећа): Понуда бр. 01-410/1 (за III партију) понуђача „Фантаст тоурист“ 

д.о.о. из Новог Сада са ценом 17.500,00  евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 

2.159.619,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 17.850,00 (EUR) са ПДВ-ом; 

прерачун у динаре → 2.202.811,38 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 60 

дана од дана отварања понуда. 

 

 

Извештајем о стручној оцени понуда бр. 01-476/3 од 15.05.2017. године, а 

применом критеријума за вредновање понуда „најнижа понуђена цена“ Комисија је 

оценила да је понуђач „Модена травел“ д.о.о. из Новог Сада у Понуди бр. 01-418/1 (за 

III партију) понудио: цену од 15.645,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 

1.930.699,39 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 16.310,00 (EUR) са ПДВ-ом; 

прерачун у динаре → 2.012.764,91 динара (рсд.) са ПДВ-ом, са роком важења понуде 

од 180 дана, који је Понуду попунио у свему по упутству из Kонкурсне 

документације, односно доказао усаглашеност Понуде са прописаном техничком 

спецификацијом и уз исту доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 
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услова у складу са члановима 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН постављених у 

предметној Конкурсној документацији, што понуду чини одговарајућом, односно 

прихватљивом у складу са дефинисаним у предметној Конкурсној документацији и у 

смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 

106. ЗЈН, те је препоручила директору Школе да понуду овог понуђача изабере као 

најповољнију и закључи (додели) оквирни споразум (на вредност процењене 

вредности партије - 2.500.000,00), а по потреби и појединачне уговоре о јавним 

набавакама и/или појединачне наруџбенице. 

 

На основу изнетог одлучено је као у изреци. 

ПОУКА (упутство о правном средству):  

После доношења одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. 

став 1. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 

достави доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 120.000,00 

динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 

01/17, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, "Геодетска техничка школа 

Београд", ЈН ОП са циљем закључења оквирног споразума (услуге) бр. 01/17 - III 

партија. 

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање 

платног промета са видљивим датумом реализације уплате. 
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