
 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 

Крупањска 3 

11040 Београд 

Број: 31/29 

Датум: 24.04.2019. 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 мале вредности бр. 31/3 од 19.03.2019. године и Извештаја комисије за спровођење 
јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 31/28 од 24.04.2019. године, директор Школe за 
дизајн из Београда, доноси 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

 – извођење екскурзије,  

за потребе Школe за дизајн из Београда 

 

Партије број 1 и 3 

 

ЈН бр. 1.2.1/19 

 
I – Додељује се уговор: 
 
Партија број 1 

 
 понуђачу: LUI TRAVEL d.o.o., Стевана Филиповића 115а, Београд, број понуде 

504/2019 од 16.04.2019. године. 
 

Партија број 3 

 понуђачу: Atlas Travel Service DOO, Тошин бунар 188а, лок 24, Београд, број понуде 1 
од 12.04.2019. године. 

 
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.  

                                                                                                                   
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 31/28 од 24.04.2019. 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, Крупањска 3, 11040 Београд. 

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

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије за потребе Школe за 
дизајн из Београда. 

4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања. 

5.- Ознака из Општег речника набавки: 63516000. 

6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.  

7.- Подаци у финансијском плану за 2019. годину: конто – 423911. 
 
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 2.065.000,00 динара. 

 Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa: 165.000,00 динара; 
 Партија број 3: Екскурзија за ученике III разредa: 1.900.000,00 динара. 

 
9.- Појашњење: 

                

У Записнику о отварању понуда бр. 31/26 од 18.04.2019. године констатовано је да 
понуђач Atlas Travel Service DOO, Тошин бунар 188а, лок 24, Београд није доставио Изјаву о 
финансијском обезбеђењу (Образац XI). 
 

На општој седници Републичке комисије за заштиту права, 16.04.2014. године – 18. 
став (члан 106. став 1. тачка 5) ЗЈН/2012), усвојен је следећи начелни став: 
 



 

„Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач 
био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, 
наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени 
податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у 
могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) 
Закона о јавним набавкама.“ 

„Стварну садржину понуде, у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН, 
представљају сви релевантни подаци у једној понуди као целини, без обзира на то у ком су 
делу те понуде наведени. Самим тим, уколико је у било ком делу понуде (нпр. образац 
понуде, модел уговора итд.) садржан податак који је конкурсном документацијом захтевао 
наручилац, понуда не може бити одбијена због битних недостатака као неприхватљива у 
смислу цитираних одредби ЗЈН.“ 
 

У обрасцу бр. XI- Изјавa о финансијском обезбеђењу наведено је следеће: 
 

„Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо 

приликом закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично 

овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и 

роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за испоруку услуга, с тим да 

евентуални продужетак рока за испоруку услуга, има за последицу и продужење рока 

важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 

испоруку услуга. 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо 

Наручиоцу предати и бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај аванса, 

на целокупан износ аванса, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком 

важења 10 (десет) дана дужим од дана извршења уговорене обавезе.  
Истовремено се обавезујемо да уз менице и менична овлашћења из ст. 1. и 2. 

доставимо копије картона депонованих потписа овлашћеног лица и копије захтева за 

регистрацију меница овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 

76/2016 и 82/2017) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС.“ 

 
У Моделу уговора – Поглавље VII, у члану 11. наведено је да се Добављач обавезује 

да ће доставити сва тражена средства финансијског обезбеђења приликом закључења 
уговора. 
 

Понуђач је доставио оверен и потписан Модел уговора, чиме је потврдио да прихвата 
услове и захтеве из истог.  
 

Понуђач није доставио захтевану Изјаву о финансијском обезбеђењу- Образац XI, али 
с обзиром на то да се садржина Изјаве о финансијском обезбеђењу налази и у Моделу 
уговора, који је понуђач оверио и потписао, Наручилац је применом горе наведеног начелног 
правног става Републичке комисије за заштиту права, оценио понуду понуђача Atlas Travel 
Service DOO, Тошин бунар 188а, лок 24, Београд као прихватљиву. 
 
10.- Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 
 
Atlas Travel Service DOO, Тошин бунар 188а, лок 24, Београд           
  

 На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 



 

 
У складу са члана 93. став 1. Закона, наручилац је дана 23.04.2019. године упутио 

Захтев за додатним објашњењем број 31/27 од 23.04.2019. године понуђачу Atlas Travel 
Service DOO из Београда. У Захтеву се наводи следеће:  
 

„Потребно је да се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјасните да 
ли сте у цену  урачунали  трошкове платног промета за партије број 1, 2 и 3 и да ли сте за 
партију број 3 у цену урачунали и боравишну туристичку таксу у хотелу?“ 
 
 Дана 23.04.2019. године понуђач је доставио Изјаву у којој се наводи да су за партије 
број 1, 2 и 3 у цену урачунати и трошкови платног промета и да је за партију број 3 у цену 
урачуната и  боравишна туристичка такса у хотелу. 
 
             Из горе наведеног произилази да је понуђач испунио тражено конкурсном 
документацијом. 
 
11. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене: 
 
Atlas Travel Service DOO, Тошин бунар 188а, лок 24, Београд 

 
Понуђач је за партију број 1 понудио цену која је већа од процењене вредности јавне 

набавке. 
 
 Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда 
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је 
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и 
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 
 Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

 
 Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када 
прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 
 На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. 
 

 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 број 1: 2.950,00 
(Понуђач није у систему ПДВ-а) 

Партија бр. 1: 241.900,00 
(Понуђач није у систему ПДВ-а) 

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

12.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена. 
 
13.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), 
после отварања понуда: 
 
      Партија број 1 
 
 

1) LUI TRAVEL d.o.o., Београд, понуђена цена……..............................1.792,05  дин. 
 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана. 
Датум извршења: друга половина маја (субота); први викенд у јуну (субота); други 
викенд у јуну (субота).  
 Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према 
Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене 
према структури цене. 
 
 
Напомена: Понуђач LUI TRAVEL d.o.o., Београд у обрасцу Опис предмета набавке за 
партију бр. 1 уписао је цену 1.746,22 динара без ПДВ-а, која је прилоком отварања 
понуда уписана и у Записник о отварању понуда 31/26 од 18.04.2019. године. У 
обрасцу Структура цене и Моделу уговора понуђач је уписао цену 1.792,05 динара без 
ПДВ-а. На основу члана 93. став 5. Закона у случају разлике између јединичне и 
укупне цене, меродавна је јединична цена. Сабирањем јединичних цена из Обрасца 
структуре цене добија се износ по ученику који је понуђач и навео у обрасцу Структура 
цене и Моделу уговора, те је дакле, меродавна цена 1.792,05  динара без ПДВ-а. 

 
 
      Партија број 3 
 
 

1) Atlas Travel Service DOO, Београд, понуђена цена……................. 16.700,00 дин. 
 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана. 
Датум извршења: 31.05-03.06.2019. године. 
 Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом 
путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према 
Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене 
према структури цене. 
 
 

14.- Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о 
стручној оцени понуда бр. 31/28 од 24.04.2019. године. 
 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 
констатовала да су најповољније понуде следећег понуђача: 
 
 
      Партија број 1 
 



 

 
 LUI TRAVEL d.o.o., Стевана Филиповића 115а, Београд 

 
Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике I разредa износи 

1.792,05 динара без ПДВ-а и 1.900,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180 
(стоосамдесет) дана, датум извршења: друга половина маја (субота); први викенд у јуну 
(субота); други викенд у јуну (субота) и рок плаћања – у месечним ратама (Последња рата 
плаћа се по реализованом путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 
испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног 
процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку 
самостално. 
 
 
      Партија број 3 
 
 

 Atlas Travel Service DOO, Тошин бунар 188а, лок 24, Београд 
 
Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике III разредa износи 

16.700,00 динара (Понуђач није у систему ПДВ-а), рок важења понуде је 60 (шездесет) 
дана, датум извршења: 31.05-03.06.2019. године и рок плаћања – у месечним ратама 
(Последња рата плаћа се по реализованом путовању у року до 45 (четрдесетпет) дана од 
дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  
утврђеног процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава 
набавку самостално. 
 

На основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона Комисија за 
спровођење поступка јавне набавке предложила је наручиоцу да донесе Одлуку о додели 
уговора наведеном понуђачу. 
 

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог Комисије за 
спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. 
Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведеном понуђачу.    
 
Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року 
од 5 (пет) 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                  


