
 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 

Крупањска 3 

11040 Београд 

Број: 31/30 

Датум: 24.04.2019. године 

 

На основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), директор Школe за дизајн из Београда, 
доноси 

О Д Л У К У  

обустави поступка  

у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије,  

за потребе Школe за дизајн из Београда 

 

ЈН бр. 1.2.1/19 

 

Партија бр. 2 

 

I – Обуставља се поступак: 
 

Обуставља се отворени поступак јавне набавке услуга – извођење екскурзије, за 
партију број 2: Екскурзија за ученике II разреда (школске 2018/2019), за потребе Школe 
за дизајн из Београда. 

II - Подаци о јавној набавци: 
 
1. Назив и адреса наручиоца: Школа за дизајн, Крупањска 3, 11040 Београд. 

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/19. 

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга - извођење екскурзије. 

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 2019. годину: конто – 423911. 
 
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.):  

Партија број 2: Екскурзија за ученике II разредa (школске 2019/2020): 2.000.000,00 дин. 

 
9. Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“. 
 
III - Образложење: 
 

 



 

 На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, директор Школe за дизајн из 
Београда, донео је Oдлуку о покретању поступка јавне набавке, заводни бр. 31/3 од 
19.03.2019. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, ознака и назив из Општег 
речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.1/19. 
 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
19.03.2019. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.  
 

До истека рока за подношење понуда, 18.04.2019. године до 14.00 часова, на адресу 
наручиоца приспеле су 2 (две) понуде следећих понуђача: 

 

Ред. 
бр. 

 
Број и датум 

понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 1 од 12.04.2019. год. 
Atlas Travel Service DOO, Тошин 
бунар 188а, лок 24, Београд 

15.04.2019. год. 11.35 

2. 
504/2019 од 

16.04.2019. год 
LUI TRAVEL DOO, Стевана 
Филиповића 115а, Београд 

18.04.2019. год. 09.40 

 
Неблаговремених понуда није било. 

 
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 

набавке, одређена Решењем бр. 31/4 од 19.03.2019. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда бр. 31/26 од 18.04.2019. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом.  
 
10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене: 
 
Atlas Travel Service DOO, Тошин бунар 188а, лок 24, Београд 

 
У конкурсној документацији у оквиру плана и програма екскурзије II разреда (партија 

број 2), предвиђено је следеће: 
 

„СМЕШТАЈ: 
 

Смештај у хотелу са минимум 3 звездице на Копаонику, на бази два пуна пансиона и 
један ручак према плану и програму. За наставнике обезбедити једнокреветне и двокреветне 
собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева 
и лежајева на спрат, свака соба са купатилом.“ 
  

Понуђач је у понуди за смештај на Копаонику понудио Aпарт хотел „Копаоник“ са 2 
звездице у Брзећу. 

 
 Имајући у виду да понуђени хотел није у складу са траженим у Конкурсној 
документацији, понуда је неприхватљива. 

 
               На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона, понуда се одбија као 
неприхватљива. 
 

 Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:  
 
 

 



 

Ред. 
бр. 

Назив или шифра 
понуђача 

Јединична цена по ученику 
Укупна цена за процењени број 

ученика 

1.  
Atlas Travel Service 
DOO, Тошин бунар 
188а, лок 24, Београд 

Партија бр. 2: 10.480,00 
 

(Понуђач није у систему ПДВ-а) 

Партија бр. 2: 838.800,00 
 
(Понуђач није у систему ПДВ-а) 

 
 
Atlas Travel Service DOO, Тошин бунар 188а, лок 24, Београд 
 
 Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана. 
 Датум извршења: 01.06.2019.- 03.06.2019. године. 
 Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) 

дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  
услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене. 

 
 Имајући у виду да је за партију бр. 2 пристигла једна понуда која је неприхватљива, 
комисија за спровођење поступка јавне набавке предлаже директору да обустави поступак 
јавне набавке, у складу са чланом 109. став 1. Закона.   
 

Директор, као одговорно лице наручиоца, прихватио је предлог комисије за 
спровођење јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 109. став 1. Закона донео 
Одлуку о обустави поступка јавне набавке за партију бр. 2. 
 
Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року 
од 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са 
чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

 
                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  
                                                                                                                  
        

                                                                                                                     ________________     

                                                                                                                     Весна Прцовић 
 


