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Геодетска техничка школа Београд 

Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд 

Датум: 12.07.2019. год. 
 

 
 

На основу члана члана 116. став 1. и прилога 3 И Закона о јавним набавкама, 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), Геодетска 

техничка школа Београд, као Наручилац, објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

за ЈН ОП са циљем закључења оквирног споразума бр. 01/19 

Екскурзије у иностранству 

~ II партија: Екскурзија „Италија и Француска“~ 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

 Наручилац: Геодетска техничка школа Београд  

 Адреса: Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд  

 ПИБ: 101721861 

 Матични број: 07004826 

 Шифра делатности: 85.32 

 Текући рачун: 840-1397760-61 („Родитељски динар“) / 840-1470660-96 („Управа за 

трезор“) 

 Интернет страница наручиоца: www.geodetska.edu.rs  

 Одговорно лице: Снежана Пандуровић 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка – отворени поступак (члан 32. ЗЈН) са циљем 

закључења оквирног споразума (члан 40. и 40а став 1. ЗЈН). 

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге  

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: Процењена вредности јавне набавке је 

6.240.000,00 рсд. без ПДВ-а, и по партијама (у рсд. без ПДВ-а):  
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 I партија: Екскурзија „Грчка“ → 3.120.000,00 

 II партија : Екскурзија „Италија и Француска“ → 3.120.000,00 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 

 

- 63516000 → услуге организације путовања 

 

ОПИС УСЛУГА: 

Услуге организовања екскурзија - поступак јавне набавке – отворени поступак чији је 

предмет је обликован у две партије, и то: 

 I партија: Екскурзија „Грчка“  

 II партија : Екскурзија „Италија и Француска“  

Напомена: I партија предметног поступка је обустављена из разлога што није поднета ни 

једна прихватљива понуда, у вези које је благовремено објављено обавештење о обустави 

поступка – партије на Порталу УЈН. 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ:  

 

Вредност Уговора о јавној набавци бр. 01-763/1 од 28.06.2019 год. (код Добављача 

заведено: 126/19 од 03.07.2019. год. - враћен преко личног курира школи дана 

11.07.2019. год.) је: 20.482,00 евра (EUR) без ПДВ-а, односно 21.175,00 евра (EUR) са 

ПДВ-ом, за II партију. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена. 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, 

оквирни споразум ће бити закључен са оним понуђачем који је понудио дужи рок важења 

понуде.  

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим 

роком важења понуде, оквирни споразум ће бити закључен са добављачем који је пре 

(раније) доставио своју понуду за шта ће бити релевантан заводни печат наручиоца на 

понуди тог добављача на којем ће бити назначени дан и тачно време подношења понуда.  

 

Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача, односно 

њихових понуда. 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: Једна (1) примљена понуда. 
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ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

II партија: 

- Највиша: Понуда бр. 01-551, са ценом од 31.920,00 евра (EUR) без ПДВ-а; 

прерачун у динаре → 3.765.746,04  динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 

33.000,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 3.893.158,50 динара (рсд.) са 

ПДВ-ом. 

- Најнижа: Понуда бр. 01-551, са ценом од 31.920,00 евра (EUR) без ПДВ-а; 

прерачун у динаре → 3.765.746,04  динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 

33.000,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 3.893.158,50 динара (рсд.) са 

ПДВ-ом. 
 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

II партија: 

- Највиша: Понуда бр. 01-551, са ценом од 31.920,00 евра (EUR) без ПДВ-а; 

прерачун у динаре → 3.765.746,04  динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 

33.000,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 3.893.158,50 динара (рсд.) са 

ПДВ-ом. 

- Најнижа: Понуда бр. 01-551, са ценом од 31.920,00 евра (EUR) без ПДВ-а; 

прерачун у динаре → 3.765.746,04  динара (рсд.) без ПДВ-а, односно евра 

33.000,00 (EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 3.893.158,50 динара (рсд.) са 

ПДВ-ом. 

 

ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

ПОДИЗВОЂАЧА: Нема 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, по партијама:  

II партија: Одлука о додели уговора бр. 01-644 од 28.05.2019. године. 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:  

Уговор о јавној набавци бр. 01-763/1 од 28.06.2019 год. (код Добављача заведено: 

126/19 од 03.07.2019. год. - враћен преко личног курира школи дана 11.07.2019. год.) је 

03.07.2019. године. 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:  

 

II партија: „Модена травел“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Трг слободе бр. 4,                    

МБ: 08815526; ПИБ: 103392062, тек. рачун: 220-19341-75, кога заступа Марковић Т, 

директор 
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ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:  
 

II партија: Уговор о јавној набавци бр. 01-763/1 од 28.06.2019 год. (код Добављача 

заведено: 126/19 од 03.07.2019. год. се закључује до потпуне реализације предмета, права 

и обавеза, најкасније на период од 12 (дванаест) месеци, а ступио је на снагу даном 

обостраног потписивања (од 03.07.2019. год.) 

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: Измена 

уговора је могућа само у складу са чланом 115. ЗЈН. 

 

 

 

                                                  Наручилац: “Геодетска техничка школа Београд “  

 


