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Наручилац Пета економска школа „Раковица“ 
Адреса Хасанагинице 8 
Место Београд 
Број  461 
Датум 16.05.2018. године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), директор Пете економске школе „Раковица“ доноси 
 

О Д Л У К У  
о закључењу оквирног споразума 

 
Предмет јавне набавке и ознака из 
Општег речника набавки 

Услуга организације и реализације екскурзије ученика, 
ознака из ОРН 63516000 

Редни број јавне набавке ЈН 01/18

Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка обликована по партијама у отвореном 

поступку јавне набавке ради закључења оквирног споразума са 
једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана 

 
 

I – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем СП „Ласта“ а.д. Аутопут Београд - 
Ниш 4, 11000 Београд, за партију 1- Екскурзија ученика првог разреда. 

 
II – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем СП „Ласта“ а.д. Аутопут Београд -  

Ниш 4, 11000 Београд, за партију 2 - Екскурзија ученика другог разреда. 
 
III – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Fantast tourist“ d.o.o. Јеврејска 8, 

21000 Нови Сад, за партију 3 - Екскурзија ученика трећег разреда. 
 
IV - ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Fantast tourist“ d.o.o. Јеврејска 8, 

21000 Нови Сад, за партију 4 - Екскурзија ученика четвртог разреда. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је, дана 10.04.2018. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке 
обликованог по партијама, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од 
годину дана – Услуга организације и реализације екскурзије ученика, редни број ЈН 01/18, ознака из ОРН 
63516000 – услуге организације путовања. 

Дана 10.04.2018. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су у 
складу са Законом. Измена Конкурсне документације број 370/2 објављена је дана 30.04.2018. године. 
Измена Позива за подношење понуда број 369/1 и Измена Конкурсне документације број 370/4 објављени 
су дана 07.05.2018. године. Измена Позива за подношење понуда број 369/2 и Измена Конкурсне 
документације број 370/6 објављени су дана 09.05.2018. године.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три благовремене понуде. 
Комисија за јавну набавку је, дана 15.05.2018. године приступила отварању приспелих понуда и о истом 
сачинила Записник. Присутни представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања понуда, 
а фотокопије записника су преузели по окончању поступка отварања понуда.  

Након техничке контроле и детаљног прегледа приспелих понуда, Комисија је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда.   

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће: 
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1) Врста предмета јавне набавке: 
 

 Добра  
 Услуге X 
 Радови  

 
2) Подаци о јавној набавци: 
 

Број јавне набавке 01/18- јавна набавка у отвореном поступку - услуге 
Предмет и ознака из Општег речника набавки Услуга организације и реализације екскурзије 

ученика, ознака из ОРН 63516000 
Одлука о покретању поступка Број: 367 од 10.04.2018. године 
Процењена вредност  7.429.200,00 динара 

Партија 1: 420.000,00 динара 
Партија 2: 1.440.000,00 динара 
Партија 3: 2.284.800,00 динара 
Партија 4: 3.284.400,00 динара 

Конкурсна документација Број: 370 од 10.04.2018. године. Измена Конкурсне 
документације број 370/2 од 30.04.2018. године. 
Измена Конкурсне документације број 370/4 од 
07.05.2018. године. Измена Конкурсне 
документације број 370/6 од 09.05.2018. године.  

Рок за подношење понуда 15.05.2018. године до 10 часова 
 
       3) Укупан број поднетих понуда: три 
       
  а) Приспеле понуде 
 
Благовремено, до 15.05.2018. године у 10 часова, пристигле су три понуде, како следи: 
  
Редни број НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

1. „Fantast tourist“ d.o.o. Јеврејска 8, 21000 Нови Сад 
2. СП „Ласта“ а.д. Аутопут Београд - Ниш 4, 11000 Београд 
3. Заједничка понуда „Модена Травел“ д.о.о. Трг Слободе 4, 21000 Нови Сад и „Grand tours“ 

д.о.о. Железничка 23а, 21000 Нови Сад 
  
Није било неблаговремених понуда. 
 
 
 
б) Садржај приспелих понуда 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

1. 
„Fantast tourist“ d.o.o. Јеврејска 8, 
21000 Нови Сад 

447 11.05.2018. у 11.00  

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима / еврима за једног ученика за 
партију 3 

173 евра / 20.450,42 динара по 
средњем курсу НБС на дан отварања 
понуда 

 
 
Старост аутобуса (година) 

 
Две године 
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Категоризација хотела 

 
Три звездице 

Начин услуживања оброка: 
- самоуслуживање (шведски сто) 
- комбинација самоуслуживања и класичног услуживања 
- класично услуживање 

 
самоуслуживање (шведски сто) 

 
Број рата 

 
8 месечних рата 

 
Термин реализације услуге 

 
02.10. - 05.10.2018. 

 
Рок важења понуде  

 
260 дана 

 
Вредност понуде у динарима / еврима за једног ученика за 
партију 4 

221 евро / 26.124,52 динара по 
средњем курсу НБС на дан отварања 
понуда 

 
 
Старост аутобуса (година) 

 
Две године 

 
Смештај у једном или више хотела  

 
Смештај у једном хотелу са три 
звездице 

Начин услуживања оброка: 
- самоуслуживање (шведски сто за доручак – слани и 
слатки); 
- комбинација самоуслуживање и класично (за доручак); 
- класично послуживање доручка  

 
самоуслуживање (шведски сто за 
доручак – слани и слатки) 
 

 
Број рата 

 
9 месечних рата 

 
Термин реализације услуге 

 
22.09.-27.09.2018. 

 
Рок важења понуде  

 
290 дана 

 
Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива 

 
 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

2. 
СП „Ласта“ а.д. Аутопут Београд - 
Ниш 4, 11000 Београд 

453 15.05.2018. у 09.30  

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 1 

 
2.350,00  

 
Број рата  

 
Две једнаке месечне рате 
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Термин реализације услуге  

 
05.06.2018. 

 
Рок важења понуде  

 
120 дана 

 
Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2 

 
11.650,00 

 
 
Старост аутобуса (година)  

 
До пет година старости 

 
Категоризација хотела  

 
Хотел Видиковац, три звездице  Ниш 

Начин услуживања оброка: 
- самоуслуживање (шведски сто) 
- комбинација самоуслуживања и класичног услуживања 
- класично услуживање 

 
Доручак – шведски сто 
Ручак и вечера мени 

 
Број рата  

 
Пет месечних рата 

 
Термин реализације услуге  

 
10.10. – 12.10.2018. 

 
Рок важења понуде  

 
120 дана 

 
Вредност понуде у динарима / еврима за једног ученика за 
партију 3 

 
25.190,00 динара 

 
 
Старост аутобуса (година) 

 
До пет година старости 

 
Категоризација хотела 

Хотел у Будимпешти три звездице 
Хотел у Бечу три звездице 

Начин услуживања оброка: 
- самоуслуживање (шведски сто) 
- комбинација самоуслуживања и класичног услуживања 
- класично услуживање 

комбинација самоуслуживања и 
класичног услуживања 
 

 
Број рата 

 
8 месечних рата 

 
Термин реализације услуге 

 
02.10. – 05.10.2018. 

 
Рок важења понуде  

 
120 дана 

 
Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива 
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Р. Б. Понуђач Број под којим је 
понуда заведена 

Датум пријема, сат 

3. 

Заједничка понуда „Модена Травел“ 
д.о.о. Трг Слободе 4, 21000 Нови Сад и 
„Grand tours“ д.о.о. Железничка 23а, 
21000 Нови Сад 

457 15.05.2018. у 09.55  

Садржај понуде: 
 
Вредност понуде у динарима / еврима за једног ученика за 
партију 3 

173 евра / 20.450,42 динара по 
средњем курсу НБС на дан отварања 
понуда 

 
 
Старост аутобуса (година) 

 
До две године старости 

 
Категоризација хотела 

 
Три звездице 

Начин услуживања оброка: 
- самоуслуживање (шведски сто) 
- комбинација самоуслуживања и класичног услуживања 
- класично услуживање 

 
самоуслуживање (шведски сто) 

 
Број рата 

 
8 месечних рата 

 
Термин реализације услуге 

 
04.10. – 07.10.2018. 

 
Рок важења понуде  

 
120 дана 

 
Вредност понуде у динарима / еврима за једног ученика за 
партију 4 

235 евра / 27.779,47 динара по 
средњем курсу НБС на дан отварања 
понуда 

 
 
Старост аутобуса (година) 

 
До две године старости 

 
Смештај у једном или више хотела  

 
Смештај у једном хотелу 

Начин услуживања оброка: 
- самоуслуживање (шведски сто за доручак – слани и 
слатки); 
- комбинација самоуслуживање и класично (за доручак); 
- класично послуживање доручка  

самоуслуживање (шведски сто за 
доручак – слани и слатки) 
 

 
Број рата 

 
9 месечних рата 

 
Термин реализације услуге 

 
22.09.-27.09.2018. 

 
Рок важења понуде  

 
60 дана 

 
Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива 
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4) Критеријум за закључење оквирног споразума је „најнижа понуђена цена“ за Партију 1, односно 
„економски најповољнија понуда“ за Партије 2, 3 и 4,  односно најповољнија је она понуда која носи 
највећи број пондера, у складу са одредбама члана 85 Закона о јавним набавкама 
 
а) Методологија израчунавања броја пондера  
 
Избор најповољније понуде за партије 2, 3 и 4 ће се извршити применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“, бодовањем према следећим критеријумима: 
 
Цена – највише 60 пондера 
Квалитет понуде – највише 30 пондера 
Критеријум број рата – највише 10 пондера 
 
Бодовање критеријума „Цена“ 
 
Да би се израчунао број пондера за понуђену цену, пропорционално у односу на најповољнију понуду 
(најповољнија понуда је она која носи најнижу цену), примењује се следећа формула: 
 
најповољнија понуђена цена по ученику  х   60  (максималан број пондера за цену) 

понуђена цена 
 

 
Бодовање критеријума „Квалитет понуде“, извршиће се бодовањем према следећим поткритеријумима:  
 
- Квалитет ангажованог превозника – највише 10 пондера. Доказивање се врши прилагањем уговора о 
закупу / пословно - техничкој сарадњи са ангажованим превозником, уз који се прилаже изјава превозника 
на меморандуму фирме о старости аутобуса високе туристичке класе, до 5 година старости, које превозник 
ставља на располагање понуђачу за реализацију екскурзије ученика Пете економске школе „Раковица“. 
Изјава треба да садржи марку и тип возила, као и годину производње и регистарску ознаку за наведене 
аутобусе. Уз то, потребно је доставити и читач саобраћајне дозволе за сваки аутобус, као и уговор о 
лизингу, уколико аутобуси нису у власништву ангажованог превозника или понуђача. Потребно је 
доставити доказ о поседовању аутобуса (соло, дабл - декер или комбинација соло и дабл - декера) који 
имају довољан број седишта, сходно броју путника наведеном у техничкој спецификацији. Уколико 
документација не буде приложена на овај начин или буде приложена документација за аутобусе са мањим 
бројем седишта од наведеног броја путника у техничкој спецификацији, понуђачу ће бити додељено 0 
пондера по овом критеријуму. 
 
Пондерисање се врши на следећи начин:  

- аутобуси до две године старости (2016. 2017. или 2018. године проиводње): 10 пондера 
- аутобуси три године старости (2015. године проиводње): 8 пондера 
- аутобуси од четири до пет година старости (2013. или 2014. године проиводње): 6 пондера 

 
Уколико су аутобуси различите старости, као критеријум одређивања пондера истих се узима 
просечна вредност пондера добијена за сваки аутобус појединачно. Као година старости узима се пуна 
година (аутобус произведен 2016. године је две године старости, аутобус произведен 2015. године је 
три године старости итд.). 
 
- Квалитет смештаја – највише 10 пондера: (партије 2 и 3) 
 - Смештај у хотелима са четири звездице: 10 пондера 
- Смештај у хотелима са три и четири звездице – 8 пондера  
- Смештај у хотелима са три звездице – 6 пондера  
 
Квалитет смештаја – највише 10 пондера: (партија 4) 
 - цела група смештена у једном хотелу: 10 пондера 
- група смештена у два хотела – 6 пондера 
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Доказивање се врши прилагањем резервације/предрезервације смештајног објекта у термину реализације 
путовања. На резервацији/предрезервацији мора бити назначено колико звездица имају смештајни објекти 
који се нуде, односно да се резервација односи на Пету економску школу „Раковица“ и број путника у 
групи. 
- Начин услуживања оброка – највише 10 пондера: (партије 2 и 3) 
- самоуслуживање (шведски сто) – 10 пондера 
- комбинација самоуслуживања и класичног послуживања оброка – 6 пондера 
- класично послуживање оброка – 4 пондера 
 
Информација о начину услуживања оброка мора бити садржана у оквиру резервације/предрезервације 
смештајног објекта.  
 
 Начин услуживања оброка – највише 10 пондера: (партија 4) 
- самоуслуживање (шведски сто за доручак – слани и слатки) – 10 пондера 
- комбинација самоуслуживање и класично послуживање (за доручак) – 8 пондера 
- класично послуживање доручка - 6 пондера. 
Информација о начину услуживања оброка мора бити садржана у оквиру резервације/предрезервације 
смештајног објекта.  
 
Бодовање критеријума „Број рата“, извршиће се на следећи начин:  
 
Критеријум број рата – 10 пондера: (партија 2) 

- 5 рата 10 пондера 
- 4 рате 7 пондера 
- 3 рате 3 пондера 

 
Критеријум број рата – 10 пондера: (партија 3) 

- 8 рата 10 пондера 
- 7 рата 7 пондера 
- 6 рата 3 пондера 

 
Критеријум број рата – 10 пондера: (партија 4) 

- 9 рата 10 пондера 
- 8 рата 7 пондера 
- 7 рата 3 пондера 

 
б) Број пондера одговарајућих и прихватљивих понуда по партијама: 
 
Партија 2:  
Елементи критеријума нису примењени јер је примљена једна прихватљива понуда. 
 
Партија 3:  
 
НАЗИВ 
ПОНУЂАЧА 

Број 
пондера 
цена 

Број 
пондера 
квалитет 
ангажова- 

ног 
превозника 

Број 
пондера 
квалитет 
смештаја 

Број пондера 
за начин 

услуживања 
оброка 

Број пондера 
за број рата 

Укупно 
пондера 

„Fantast tourist“ d.o.o. 60 10 6 10 10 96 
СП Ласта а.д. 48,71 8 6 6 10 78,71 
Заједничка понуда 
„Модена Травел“ 
д.о.о. и „Grand tours“ 
д.о.о. 

 
60 

 
10 

 
6 

 
10 

 
10 

 
96 

 



IIap-ja 4:

HA3IIB Epoj Epoj Bpoj Bpoj IIOHAepa Bpoj  IIOHAepa yKynHO

II0HybAHA noH4epa noH4epa IIOHqepa 3a HavHH 3a 6poj paTa noHqepa
IIeHa KBajlHTeT KBajlllTeT ycjlymllBalba

aHraxoBa-norIIpe803HIIKa cMemTaja o6pOKa

Fantast tourist" d.o.o. 60 10 10 10 10 100

3aj e/]HHqKa           IIonyAa„MOAeHaTpaBeJI"A.o.o.14„Grandtours"fl.O.O. 56,42 10 10 10 10 96,42

KOMHcllja,  IIocJle  cTpyqHe  oI|eHe  IIOHyHa  H  Iipl4MeHOM  ejleMeHaTa  KPHTepHjyMa  Ha  ocHOBy  KojHx  he  HapyqHJlau
H3BpmH"  jioj]ejTy  OK814pHor  cnopa3yMa  y  cl4ryal|HjH   KaAa  nocToje  ziBe   HnH   BHure   rloHyAa  ca  HCTHM   6pojeM
IIOHAepa   (KOHKypcHa  j]oKyMeHTal|Hja   cTpaHa   19,   IiorjiaBji,e   V,   TaHKa   15)   3a   Ilap"jy   3,   KOHCTaTyje   Ha   cy
HajnoBOTb"je rloHyAe cJ]enehHx noHybaHa:

IIap"ja  I:   Cn „JlacTa" a.A.  AyTonyT Beorpan -HHlil  4,11000  Beorpan,  Ha 143Hoc  owl 2.350,00  no yqeHIIKy 3a
nap"jy  1  -EKcltyp314ja yHeHHKa IIPBor pa3pe;|a;

IIap"ja 2: Crl „JlacTa" all. AyTolryT Beorpan -HHm 4,11000 Beorpan, Ha H3Hoc ofl  11.650,00 no yqeHHKy 3a
Iiap"jy 2 -EKCKyp3Hja yqeHHKa Apyror pa3PeHa;

Hap"ja  3:    „Fantast tourist"  d.o.o.  JeBpejcKa  8,  21000  HOBH  Ca/I,  Ha  I]3Hoc  oA  173  eBpa,  oqHocHo    20.450,42
AHHapa Ilo cpeAlbeM I(ypcy HBC Ha flaH oTBapall,a IIonyfla, no yHeHHKy 3a nap"jy 3  -EKCKyp314ja yqeHHKa Tpeher
Pa3PeHa

IIapTIIja  4:  „Fantast  tourist"  d.o.o.  JeBpejcKa  8,  21000  Ho814  Can,  Ha  H3Hoc  oz|  221  eBpo,  oHHocHo  26.124,52
AI]Hapa  IIo  cpej]IbeM  Kypcy  HBC  Ha  ;|aH  oTBapalba  lionyz|a  Tlo  yqeHHKy,  3a  nap"jy  4  -  EKCKyp314ja  yqeHIIKa
HeTBPTor pa3PeAa

H npeAJlar(e oAroBoPHOM J"l|y HapyqHoua Aa AOHece oBaKBy oAj]yKy o 3aKjbyHelby oKBHPHor CIIopa3yMa.
*********************************************************************************************

OAroBOPHo   JIIII|e   HapyHIIoua   IIPIIXBaTIIJlo   je   IIpeHjlor   I(oMIIcllje   3a   jaBHy   Ha6aBKy,   Te  je   Ha   ocHOBy

3aKOHCKor oBjlall]heHa qoHejlo o4jryKy Kao y 4IICI[o3HTIIBy.

II0yKA 0 IIfABHOM JIEKy:
Ilpo"B oBe oHjryKe noHyban Moxe Hapyqllony HoflHe" 3axTeB 3a 3amTHry npaBa y poKy oz|  1o (z|eceT) AaHa oq
AaHa  o6jaBe  OAjlyKe  Ha  ITopTany jaBHHx  Ha6aBKH,  y3  ynjlary  TaKce  y  H3Hocy  ou  120.000,00  AHHapa,  Ha  PanyH
6yueTa Peny6j"Ke Cp6Hje, Ha Hatll4H  IiponHcaH 3aKOHOM  14 KOHKypcHOM AoltyMeHTauHjoM HapyTIHOLia.

-.`.-                                                                                 `;,;`     .....
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