
 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА 

Војислава Илића  88 

11050 Београд 

Број: 14/17 

Датум: 05.03.2020. 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 бр. 14/3 од 31.01.2020. године и Извештаја комисије за спровођење јавне набавке о 
стручној оцени понуда бр. 14/16 од 04.03.2020. године, директор Школе за дизајн текстила из 
Београда, доноси 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – извођење екскурзије,  

за потребе Школе за дизајн текстила из Београда 

 

ЈН бр. 1.2.2/20 

 

 
I – Додељује се уговор: 
 
 

❖ групи понуђача: AVENIJA PUTOVANJA DOO, Веселина Маслеше 12, 21000 Нови 
Сад (овлашћен члан групе понуђача), INTERTOURS DOO, Карађорђева 11, 15000 
Шабац (члан групе понуђача) и ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Светог Димитрија 4а, 
11550 Лазаревац (члан групе понуђача) 

 
Образложење: 

 
 На основу Плана јавних набавки за 2020. годину, директор Школе за дизајн текстила 
из Београда, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, заводни бр. 14/3 од 
31.01.2020. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, ознака и назив из Општег 
речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.2/20. 
 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
03.02.2020. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.  
 

До истека рока за подношење понуда, 24.02.2020. године до 10.30 часова, на адресу 
наручиоца приспелe су 2 (две) понуде следећих понуђача: 
 

Редни 
број 

 
Број и датум 

понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 
12 

од 18.02.2020. год. 

AVENIJA PUTOVANJA DOO, 
Веселина Маслеше 12, 21000 
Нови Сад (овлашћен члан 
групе понуђача),  
INTERTOURS DOO, 
Карађорђева 11, 15000 Шабац 

24.02.2020. год. 08.35 



 

(члан групе понуђача) и  
ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Светог 
Димитрија 4а, 11550 Лазаревац 
(члан групе понуђача) 
 
Споразум о заједничком 
наступању 

2. 
124 

од 12.02.2020. год. 

GRAND TOURS DOO, 
Железничка 23А, 21000 Нови 
Сад 

24.02.2020. год. 09.55 

 

Неблаговремених понуда није било. 
 

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 
набавке, одређена Решењем бр. 14/4 од 31.01.2020. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда бр. 14/15 од 24.02.2020. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. 

                                                                                                                   
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 14/16 од 04.03.2020. године, комисија за 

спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала: 
 

II - Подаци о јавној набавци: 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Школа за дизајн текстила, Војислава Илића  88, 11050 
Београд. 
   

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2/20. 
 

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије. 
 
4. Ознака и назив из Општег речника набавке: 63516000 – услуге организације путовања. 
 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вдредности. 
 
6. Подаци у финансијском плану за 2020. годину: конто – 423911. 
 
7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 2.501.000,00 динara. 

10. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене: 
 
GRAND TOURS DOO, Железничка 23А, 21000 Нови Сад 
 
           Понуђач је, у понуди број 124 од 12.02.2020. године, доставио Референтну листу 
изведених екскурзија ученика – Образац XII. Провером Референтне листе је утврђено да је 
понуђач, у последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки, релизовао 9 (девет) екскурзија у Италији. 
 

Изменом конкурсне документације је, у погледу пословног капацитета, тражено да је 
понуђач у последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки имао искуства у реализацији ђачких екскурзија и то минимум 10 
(десет) успешно реализованих екскурзија у Италији. Као доказ је тражена Референтна листа 
изведених екскурзија ученика – Образац XII. 
 
 Имајући у виду да је тражено да је понуђач у последње три године од дана 
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао искуства у 



 

релизацији ђачких екскурзије и то минимум 10 (десет) успешно реализованих  екскурзија у 
Италији, а да је понуђач реализовао 9 (девет) екскурзија у Италији, понуда је 
неприхватљива. 
 
             На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона, понуда се одбија као неприхватљива. 
 
 
Понуђенe ценe понуђача чијe су понуде одбијене:  
 
 

Ред. 
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.) 

Укупна цена за 
процењен број 

ученика без 
ПДВ-а (дин) 

Укупна цена за 
процењен број 

ученика са 
ПДВ-ом (дин) 

1.  
GRAND TOURS DOO, 
Железничка 23А, 
21000 Нови Сад 

29.156,66 29.490,00 2.157.592,84 2.182.260,00 

 
 
GRAND TOURS DOO, Железничка 23А, 21000 Нови Сад 
 

❖ Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама, почев од закључења 
уговора, уплатом на рачун испоручиоца. Последња рата плаћа се пре реализације 
екскурзије. 

❖ Рок важења понуде: 100 (сто) дана од дана отварања понуда. 
❖ Датум извршења: 06-10.10.2020. године. 

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

1) AVENIJA PUTOVANJA DOO, Нови Сад (овлашћен члан групе понуђача),  
INTERTOURS DOO, Шабац (члан групе понуђача) и ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, 
Лазаревац (члан групе понуђача), понуђена цена..................................21.071,00 дин. 

 
❖ Јединична цена са ПДВ-ом: 21.283,00 дин. 
❖ Укупна цена за процењен број ученика без ПДВ-а: 1.559.253,97 дин. 
❖ Укупна цена за процењен број ученика са ПДВ-ом: 1.574.942,00 дин. 
❖ Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама, почев од закључења 

уговора, уплатом на рачун испоручиоца. Последња рата плаћа се пре реализације 
екскурзије. 

❖ Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда. 
❖ Датум извршења: 06-10.10.2020. године. 

 
 
 
 



 

 


