
 

 

 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 

Крупањска 3 

11040 Београд 

Број: 31/38 

Датум: 21.04.2016. 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) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 
31/36 од 21.04.2016. године, директор Школe за дизајн из Београда, доноси 

О Д Л У К У  

о обустави поступка  

у отвореном поступку јавне набавке услуга  

– извођење екскурзије, партија број 2  

за потребе Школe за дизајн из Београда 

 

ЈН бр. 1.2.2/16 

 
Обуставља се отворени поступак јавне набавке услуга – извођење екскурзије, за 

партију број 2, за потребе Школe за дизајн из Београда, ЈН бр. 1.2.2/16. 

 

Образложење: 
 

 На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Школe за дизајн из 
Београда,  донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, заводни бр. 05-
31/11 од 09.03.2016. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, ознака и назив из 
Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.2/16.  
 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 
16.03.2016. године на Порталу јавних набавки и сајту школе. Позив за подношење понуда 
послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

 

До истека рока за подношење понуда, 15.04.2016. године до 15:30 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. 
108/2016 од 

14.04.2016. год. 
GRAND TOURS DOO, Железничка 
23д, Нови Сад 

15.04.2016. 09:47 

2. 
377/16 од 

15.04.2016. год. 
СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – 
Ниш 4, 11000 Београд 

15.04.2016. 14:10 

 
 
 



 

Неблаговремених понуда није било. 
 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка 
јавне набавке, одређена Решењем бр. 31/13 од 09.03.2016. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда бр. 31/31 од 15.04.2016. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом.  

                                                                                                                   
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 31/36 од 21.04.2016. године, Kомисија 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: 1.2.2/16. 

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије за потребе Школe за 
дизајн из Београда, обликована у 2 (две) партије:  

 Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa; 

 Партија број 2: Екскурзија за ученике III разреда. 

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 2016. годину: конто – 423911. 
 
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 4.950.000,00 динара. 

 Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa: 450,000.00; 

 Партија број 2: Екскурзија за ученике III разреда: 4.500.000,00. 

 

9.- Критеријум за оцењивање понуде је: Економски најповољнија понуда, а елементи 
критеријума су: 
 

Ред. 
број 

 
ОПИС  

Број 
пондера 

1. Цена  40 

2. Референтна листа 30 

3.  Квалитет понуде 30 

                                                                                      УКУПНО 100 

 

1. Цена 

Максималан износ овог критеријума износи 40 пондера. 

Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. 



 

Остали понуђачи се рангирају по формули: 

ЦП=40*(ЦПмин/ЦПх)где су: 

ЦП – број добијених пондера 

ЦПмин – најнижа понуђена цена 

ЦПх – цена из понуде која се бодује 

2. Референтна листа 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера. 

Да би се израчунао број пондера за референтну листу, пропорционално у односу на 
највиши износ референтне листе, који добија максималних 30 пондера, примењује се 
следећа формула: 
 

наведени износ референтне листе   х   30  (максималан број 
пондера за референтну листу) 

највиши понуђени износ референтне листе 
 

 

3. Квалитет понуде: 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера. 

 
Да би се израчунао број пондера за поткритеријум „Искуство на релацији 

предвиђеној програмом наручиоца“, пропорционално у односу на највиши наведени 
број реализованих екскурзија са програмом који је истоветан са програмом 
предвиђеним овом Конкурсном документацијом, у последње три календарске године 
(од 2013. закључно са 2015. годином), који добија максималних 15 пондера, 
примењује се следећа формула: 

 
                 наведени број екскурзија са идентичним програмом  х  15          
                         (максималан број пондера за овај поткритеријум) 

                 највећи наведени број екскурзија са идентичним програмом    
 

 
- Квалитет ангажованог превозника – највише 15 пондера.  
 
Да би се израчунао број пондера за поткритеријум „Квалитет ангажованог превозника“, 
пропорционално у односу на највиши број аутобуса високе туристичке класе, до 5 
година старости, који добија максималних 15 пондера, примењује се следећа 
формула: 

 
наведени број аутобуса   х   15  (максималан број пондера за овај 

поткритеријум) 

највећи наведени број аутобуса 
 

 
 

 10.- Подаци из понуда понуђача: 
 



 

 
 СП „ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш 4, 11000 Београд 

 
 

Партија бр. 2 
 
Јединична цена по ученику без ПДВ-а: 312,00 евра; 
Јединична цена по ученику са ПДВ- ом: 319,00 евра; 
Рок важења понуде:180 (стоосамдесет) дана. 
 

 
 

 GRAND TOURS DOO, Железничка 23д, Нови Сад 
 

 
Партија бр. 2 
 
Јединична цена по ученику без ПДВ-а: 270,67 евра; 
Јединична цена по ученику са ПДВ- ом: 279,00 евра; 
Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана. 
 

Образложење 
 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је констатовала да нису испуњени 
услови за закључење уговора за партију број 2, из разлога предвиђених Правилником о 
плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 1/2009) у којем је предвиђено: 
„Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писaну сагласност родитеља, по правилу за 
најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и 
задатака“. За наведену партију пријавило се мање од 60 % ученика. 

 
На основу члана 109. став 2. Закона, наручилац може да обустави поступак јавне 

набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време 

покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча. 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке предлаже директору да обустави 

поступак јавне набавке за партију број 2, у складу са чланом 109. став 1. и став 2. 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. и став 2. 
Закона донео Одлуку о обустави поступка јавне набавке за партију број 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  
                                                                                                                  
        

                                                                                                                   ___________________     
                                                                                                                     Jeлена Медаковић                       

 


