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Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд 

Датум: 02.03.2020. год. 

Дл. број: 01-266 

 
 

 
 

 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 бр. 01-265 

од 02.03.2020. године Комисије за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) за поступак 

јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума - услуге бр. 

01/20: Екскурзије, Геодетско техничке школе Београд, као одговорно лице наручиоца, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 

I ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Фантаст тоурист“ 

д.о.о. из Новог Сада, ул. Јеврејска бр. 8, 21000 Нови Сад, МБ: 20024925; ПИБ: 103801203, 

чија је (прихватљива) Понуда бр. 01-195 од 21.02.2020. године, применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за поступак јавне набавке мале 

вредности са циљем закључења оквирног споразума бр. 01/20 - услуге – „Екскурзије“, за 

потребе Наручиоца, Геодетско техничке школе Београд. Поменути Понуђач је у својој 

Понуди исказао најнижу цену и у истој 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. 

 

II ОБЈАВИТИ Одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних 

набавки. 

 

III Закључити оквирни споразум на процењену вредност јавне набавке у износу од 

4.442.641,00 рсд. без ПДВ-а. 
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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. 01-140 од 04.02.2020. године покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности са циљем закључења оквирног споразума услуге – „Екскурзије“ за 

потребе Наручиоца, Геодетско техничке школе Београд, (јавна набавка бр. 01/20). 

Процењена вредности јавне набавке је 4.442.641,00 рсд. без ПДВ-а.  

Комисија Наручиоца је спровела поступак јавне набавке мале вредности са циљем 

закључења оквирног споразума у складу са чланом 39. став 1, члана 40. и члана 40а 

став 1. ЗЈН по Позиву за подношење понуда 01-145 од 13.02.2020. године и Конкурсној 

документацији бр. 01-145 на Порталу јавних набавки, дана 13.02.2020. године, а по 

Одлуци о покретању поступка директора Школе 01-141 од 04.02.2020. године 

Благовремено, тј. до дана . Благовремено, тј. до дана 21.02.2020. године до 14:30 часова 

пристигле су понуде  следећих понуђача: 

 

1. Понуда бр. 01-192, понуђача „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада, ул. 

Железничка бр. 23а, МБ: 20339748; ПИБ: 105249896, достављене дана 21.02.2020. године 

у 08:27 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству 

из конкурсне документације. 

 

2. Понуда бр. 01-193, понуђача „Модена травел“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Трг 

слободе бр. 4, МБ: 8815526; ПИБ: 103392062, достављена дана 21.02.2020. године у 08:30 

часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству из 

конкурсне документације. 

 

3. Понуда бр. 01-195, понуђача „Фантаст тоурист“ д.о.о. из Новог Сада, ул. 

Јеврејска бр. 8, 21000 Нови Сад, МБ: 20024925; ПИБ: 103801203, достављене дана 

21.02.2020. године у 09:55 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и 

затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

4. Понуда бр. 01-197, понуђача ТА „Банбус“ д.о.о. из Београда, ул. Балканска бр. 

35-39, МБ: 17051687; ПИБ: 101208890, достављене дана 21.02.2020. године у 13:45 

часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по упутству из 

конкурсне документације.. 

 

Комисија констатује да је средњи курс Народне банке Србије на дан отварања 

понуда 21.02.2020. године био за 1 еур = 117,5714 динара (рсд.) 
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Неблаговремених понуда није било.  

 

Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена  цена.  

 

Стручну оцену понуда за јавну набавку услуга – „Екскурзије“ је Комисија извршила 

констатујући да су понуђачи доставили понуде са следећим ценама и роком важења 

понуде:  

 

Екскурзија „Италија“ → 4.442.641,00 

 

1. Понуда понуђача „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада, у својој понуди за 

предметну јавну набавку, цену од 32.173,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре 

→ 3.782.624,65 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 37.000,00 (EUR) са ПДВ-ом; 

прерачун у динаре → 4.350.141,80 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 

180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по 

упутству из конкурсне документације. 

 

2. Понуда понуђача „Модена травел“ д.о.о. из Новог Сада, у својој понуди за 

предметну јавну набавку, цену од 38.450,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре 

→ 4.520.620,33 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 39.900,00 (EUR) са ПДВ-ом; 

прерачун у динаре → 4.691.098,86 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 

180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по 

упутству из конкурсне документације. 

 

3. Понуда понуђача „Фантаст турист“ д.о.о. из Новог Сада, у својој понуди 

за предметну јавну набавку, цену од 36.067,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у 

динаре → 4.240.447,68 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 37.700,00 (EUR) са ПДВ-

ом; прерачун у динаре → 4.432.441,78 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде 

од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по 

упутству из конкурсне документације. 

 

4. Понуда понуђача ТА „Банбус“ д.о.о. из Београда, у својој понуди за 

предметну јавну набавку, цену од 43.853,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре 

→ 5.155.858,60 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 46.200,00 (EUR) са ПДВ-ом; 

прерачун у динаре → 5.431.798,68 динара (рсд.) са ПДВ-ом, роком важења понуде од 

180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по 

упутству из конкурсне документације. 

 

Комисија је у фази стручне оцене утврдила потенцијалне недостатке у понудама понуђача 

понуђача „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада и понуђача „Фантаст турист“ д.о.о. из 
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Новог Сада, те је сходно томе извршила упит у смислу члана 93. став 1. ЗЈН дана 

26.02.2020. године дописом путем електронске поште - мејла, па сходно благовремено 

добијеним одговорима од дана 28.02.2020. године („Фантаст турист“ д.о.о.), односно 

дана 02.03.2020. године („Гранд турс“ д.о.о.) је оценила понуду понуђача „Фантаст 

турист“ д.о.о. из Новог Сада као прихватљиву, док је понуду понуђача „Гранд турс“ 

д.о.о. из Новог Сада оценила као неприхватљиву, и то из следећих разлога и на следећи 

начин: 

 

1. Понуђач „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада је у својој понуду за предметну јавну 

набавку понудио јединичну цену без ПДВ- од 321,73 евра (EUR), тј. 370,00 евра (EUR) 

са ПДВ-ом, те је кроз упит у смислу члана 93. став 1. ЗЈН позван да исту образложи, 

односно да достави структуру цене са целокупном спецификацијом услуга у оквиру 

јединствене туристичке услуге (тј. калкулација исте) или појасни који је порески 

третман користио приликом утврђивања цене, с обзиром да би јединствена 

туристичка услуга требала да буде опорезована посебном стопом и то само на 

пореску основицу која чини разлику између ставки јединствене туристичке услуге и 

претходне туристичке услуге, односно на провизију (зараду) агенције, имајући у виду 

да је приликом исказивања цене постoјала сасвим извесна сумња да је цену без ПДВ-

а темељио на неистинитим подацима. У циљу провере такве сумње понуђач је од 

стране Комисије позван да достави за сваку ставку понуде одговарајући доказ 

приликом калкулације (пред/рачуне хотела, превозника, локалних агенција... итд), 

односно за сваку ставку цене са стр. 9 предметне конкурсне документације у складу 

са табелом која му је послата уз упит. Наведено је било неопходно и због чињенице да 

свака понуда у поступку јавне набавке мора имати своју јединичну и укупну цену без и 

са ПДВ-ом у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019) и то чланом 12. став 1. тачка 1) 

наведеног Правилника, кao и збoг чињeницe дa сe понуде рангирају по укупним 

ценама исте без ПДВ-а, а по критеријуму „најнижа понуђена цена“. 

 

Такође, од понуђача „Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада је тражено и 

појашњење у вези „Уговора о пословној сарадњи“ са лекаром др Сандром Чутурило 

из Новог Сада који је исти доставио као део доказа испуњења прописаног кадровског 

капацитета и то у односу на јасну чињеницу да у складу са Законом о раду – (Сл. гл. 

РС. бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17 и 95/18 – аутонтично 

тумачење - у даљем тексту: ЗоР), чија примена је јасно и недвосмилено назначена у 

конкурсној документацији на више места, „уговор о пословној сарадњи“ не постоји, 

те да у том смислу не може ни производити правна дејства. Наиме, како је др Сандра 

Чутурило физичко лице, а како понуђач као послодавац са физичким лицем може 

закључити један од правних послова ангажовања у оквиру радног или ван радног 
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односа, остаје нејасно шта представља „уговор о пословној сарадњи“ и који је 

правни основ за закључење таквог уговора са физичким лицем. Утврђено је да 

поменути уговор ни материјално (садржински) не одговара ни једном правном 

основу из ЗоР-а, те да је јасно да Комисија није приступила строго формалном 

тумачењу наведеног доказа, већ суштинском-циљном. 

 

Понуђач „Гранд турс“ д.о.о. је у предметном упиту поучен о субјективном и 

објетивном року поступања, као и последицама пропуштања по истом.  

 

Дана 02.03.2020. године је Понуђач „Гранд турс“ д.о.о. доставио одговор у форми 

„изјаве“ којом је предочио да је „направио рачунску грешку“ и да он као обвезник по 

члану 35. Закона о ПДВ-у не може да искаже износ ПДВ-а који је исказао у својој понуди, 

те да у прилогу изјаве доставља „исправку рачунске грешке“ и нову цену без ПДВ-а, као и 

структуру по цене по тој измени. Чланом 93. став 5. ЗЈН је дефинисана могућност и начин 

исправке рачунске грешке, која се састоји у збиру или множењу исказаних цифара у 

понуди. Такође, ставом 6. истог члана је дефинисано да је у случају неусаглашености 

меродавна јединична цена (без ПДВ-а). За разумевање ситуације суштински је битна и 

одредба става 3. истог члана која забрањује могућност наручиоцима да иницирају, дозволе 

или прихвате промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за 

доделу уговора, а што је у конкретном случају укупна цена без ПДВ-а, имајући у виду да 

је критеријум за закључење оквирног споразума „најнижа понуђена цена“, али и 

чињеницу да су сви понуђачи недвосмислено, прецизно и јасно поучени на стр. 40 од 70. 

предметне конкурсне документације да се под применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“ подразумева рангирање понуда по вредности без пореза на додату вредност (ПДВ-

а). Када се до сада наведеном дода и одредба члана 87. став 6. ЗЈН („У року за подношење 

понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен 

у конкурсној документацији“), бива јасно да понуђачи не могу мењати понуду након 

истека рока за подношење понуда, а посебно не могу у делу који се тиче примене 

критеријума за доделу уговора, односно закључење оквирног споразума, како је то 

учинио понуђач „Гранд турс“ из Новог Сада изменивши одговором на упист у 

смислу члана 93. став 1. ЗЈН јединичну цену без ПДВ-а, те сходно томе и укупну цену 

без ПДВ-а. Дакле, осим што Понуђач није позван од стране Наручиоца на било какву 

исправку рачунске грешке, у предметној ситуацији не може и не сме бити основа, нити 

сагласности Наручиоца, на измену јединичне цене без ПДВ-а која је једино законски 

меродаван параметар понуђене цене. 

 

Када је у питању „Уговор о пословној сарадњи“ са лекаром др Сандром Чутурило 

понуђач „Гранд турс“ је одговорио да је „по правној природи“ у питању „уговор о делу“, 

што се као тврдња не може прихватити с обзиром да исти ни формално, ни саржински 

томе не одговара (не садржи информације о моменту закључења, односно моменту од када 
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производи правна дејства (што је суштински битно због правилне оцене и примене члана 

35. став 2. ЗоР-а), о томе да ли је теретног карактера и сл.). Основ за наведени став 

Наручилац налази у Решењима бр. 4-00-872/2016 и 4-00-1014/2016 Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки. 

  

Сходно до сада наведеном у Комисија констатује да је понуђач „Гранд турс“ д.о.о. 

из Новог Сада у понуди за предметну јавну набавку 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 

дела додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 

смислу члана 76. а у вези члана 77, али не и додатног услова кадровског капацитета, 

као и чињеницу да је Понуђач сопственом изјавом као одговор на упит у смислу 

члана 93. став 1. ЗЈН изменио своју јединичну и укупну цену без ПДВ-а, што је 

противно члану 93. став 3. ЗЈН и супротно забрани измене понуде након истека рока 

за њено подношење која произилази из члана 87. став 6. ЗЈН. Све наведено понуду 

чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, али и понудом која 

садржи битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. тачке 2) и 5) ЗЈН, те се као 

таква ОДБИЈА и не узима у даље разматрање, односно рангирање. 

 

Када је у питању понуда понуђача „Фантаст турист“ д.о.о. из Новог Сада исти је 

дана 28.02.2020. године као одговор на послати му упит доставио потврду о валидности 

достављеног доказа – сертификата о имплементацији ИСО стандарда 9001:2015, односно 

потврду о обављеној надзорној провери од стране издаваоца сертификата.   

 

Такође, стручну оцену понуда за јавну набавку услуга – Екскурзије је Комисија 

извршила констатујући и да су остале понуде прихватљиве, и то:  

 

1. Понуда понуђача „Модена травел“ д.о.о. из Новог Сада који је понудио 

цену од 38.450,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 4.520.620,33 динара 

(рсд.) без ПДВ-а, односно евра 39.900,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 

4.691.098,86 динара (рсд.) са ПДВ-ом. Констатује се да је понуда сачињена у свему по 

упутству из конкурсне документације и да је понуђач доставио доказе о испуњењу свих 

обавезних и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом 

у смислу чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у 

смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудама без битних недостатака у вези 

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

 

2. Понуда понуђача „Фантаст турист“ д.о.о. из Новог Сада који је понудио 

цену од 36.067,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 4.240.447,68 динара 

(рсд.) без ПДВ-а, односно евра 37.700,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 

4.432.441,78 динара (рсд.) са ПДВ-ом. Констатује се да је понуда сачињена у свему по 
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упутству из конкурсне документације и да је понуђач доставио доказе о испуњењу свих 

обавезних и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом 

у смислу чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у 

смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудама без битних недостатака у вези 

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

 

3. Понуда понуђача ТА „Банбус“ д.о.о. из Београда који је понудио цену од 

43.853,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 5.155.858,60 динара (рсд.) без 

ПДВ-а, односно евра 46.200,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 5.431.798,68 

динара (рсд.) са ПДВ-ом. Констатује се да је понуда сачињена у свему по упутству из 

конкурсне документације и да је понуђач доставио доказе о испуњењу свих обавезних и 

додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу 

чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу 

члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудама без битних недостатака у вези члана 106. 

ЗЈН, и исте 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 10. Извештаја (од најповољније пoд рeдним брojeм 1. пa дaљe – 2, 3...): 

 

1. Понуда понуђача „Фантаст турист“ д.о.о. из Новог Сада који је понудио 

цену од 36.067,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 4.240.447,68 динара 

(рсд.) без ПДВ-а, односно евра 37.700,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 

4.432.441,78 динара (рсд.) са ПДВ-ом.  

 

2. Понуда понуђача „Модена травел“ д.о.о. из Новог Сада који је понудио 

цену од 38.450,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 4.520.620,33 динара 

(рсд.) без ПДВ-а, односно евра 39.900,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 

4.691.098,86 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

3. Понуда понуђача ТА „Банбус“ д.о.о. из Београда који је понудио цену од 

43.853,00 евра (EUR) без ПДВ-а; прерачун у динаре → 5.155.858,60 динара (рсд.) без 

ПДВ-а, односно евра 46.200,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 5.431.798,68 

динара (рсд.) са ПДВ-ом.  

 

Након прегледа и оцене понуда те применом критеријума за вредновање понуда 

„најнижа понуђена цена“ Комисија је оценила да је: 

 

- Понуђач „Фантаст турист“ д.о.о. из Новог Сада понудио најнижу цену (без 

ПДВ-а), као и да је своју Понуду попунио и поднео у свему по упутству из конкурсне 
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документације и уз исту 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, што понуду чини прихватљивом у смислу 

члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. 

ЗЈН, те препоручује директору Школе да понуду овог понуђача изабере као 

најповољнију и са њим закључи оквирни споразум. 

Директор је прихватио предлог Комисије те на основу истог је донео одлуку о 

закључењу оквирног споразума за предметну јавну набавку, као у диспозитиву 

(изреци). 

 

На основу изнетог одлучено је као у изреци. 

ПОУКА (упутство о правном средству):  

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума рок за подношење 

захтева за заштиту права је пет 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 60.000,00 

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



Одлука о закључењу оквирног споразума – ЈНМВ бр. 01/20: „Екскурзије“ 2020 
 

Страна 9 од 9 

Геодетска техничка школа - Београд    

01/20, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, Геодетска техничка школа, 

јавна набавка са циљем закључења оквирног споразума (услуге) бр. 01/20. 

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање 

платног промета са видљивим датумом реализације уплате. 

 

 

 

 

 

 

 


