
Наручилац: Гимназија» Вељко Петровић» 
Адреса: Доситеја Обрадовића 2 
Место: Сомбор 
Број: 01-120 
Датум: 10.03.2017. 
 
На основу  члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 
86/15 ), директор Гимназије „Вељко Петровић“ доноси 
 
 

                                                                  О Д Л У К У 
                                                                 о додели уговора 
 
Предмет јавне набавке и ознака из Општег речника набавки: извођење матурске 
екскурзије у школсској 2017/2018. години, ознака из ОРН 63516000-услуга организације 
путовања 
Редни број јавне набавке: ЈН 02-1/2017 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности-услуге 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу 
 
Р.Б.              Понуђач                          Број под којим је понуда заведена   Датум пријема ,сат 
1.       „Гранд тоурс“д.о.о. Нови Сад            02-1/2017/1                                01.03.2017.у 11,58 
                  Жељезничка 23а 
 
Садржај понуде 
Понуђена цена: 215 евра 
Број лица у радном односу код понуђача на пословима орг. и реал. путовања: 14 
Број лица у радном односу  код понуђача са високом стручном спремом  из области 
туризма: 14 
Понуђач или ангажовани превозник има радно ангажовано у радном односу на 
неодређено време лице које поседује Сертификат о професионалним компетенцијама 
(ЦПЦ) за менаџере, а по обуци која се спроводи у складу са Директивама EC/96/26 и 
EC/98/76, које наводе минимум стандарда везаних за финансије, професионалну 
компетенцију, те добру репутацију друмских превозника 
Број гратиса за ученике: 1 гратис место на 20 плаћених 
Стручна оцена понуде: Понуда је благовремена,  одговарајућа, прихватљива и 
економски најповољнија 
 
                                                                   О б р а з л о ж е њ е 
 
            Наручилац је дана 07.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности ради закључења  уговора о јавној набавци –Извођење 
матурске екскурзије у школској 2017/2018. години, ознака из ОРН 63516000-услуга 
организације путовања 
          Дана 20.02.2017.године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 



         До итека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је само једна 
благовремена понуда, упућена од стране„Гранд тоурс“д.о.о. Нови Сад. Комисија за 
спровођење поступка јавне набавке је дана 01.03.2017. године приступила отварању  
приспелих понуда  и о истом сачинила записник. Представник понуђача  није имао 
примедбу на поступак отварања понуде. 
 Након техничке контроле и детаљног прегледа приспеле понуде, Комисија за јавну 
набавку је приступила стручној оцени понуде и сачинила Извештај о стручној оцени  
понуде, на основу кога је овлашћено лице наручиоца донело одлуку о избору 
најповољнијег понуђача. 
       Критеријум за оцењивање понуда је  био економски најповољнија понуда, односно 
најповољнија је она понуда која носи  највећи број пондера, у складу са одредбама чл. 
85. Закона о јавним набавкама. 
а) Методологија израчунавања броја пондера 

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су цена, број и квалитет 
ангажованих кадрова, квалитет ангажованог превозника и број гратис 
путовања. 

1) Цена ...................................................................................................... 50 пондера 

Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума 
је 50. Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера, 
50. Број пондера за понуђену цену осталих понуда израчунава се према 
формули: 

најповољнија понуђена цена са свим трошковима и урачунатим ПДВ за 
једног ученика   х    50  (максималан број пондера за цену) 

понуђена  цена 
 

2) Број и квалитет ангажованих кадрова .............................................30 пондера                                               

Број пондера код овог елемента критеријума утврђујe се на следећи 
начин: 

Овај критеријум састоји се из два поткритеријума: 

1) Број лица у радном односу код понуђача на пословима организације и 
реализације путовања – 15 пондера 

2) Број лица у радном односу код понуђача са високом стручном 
спремом из области туризма – 15 пондера 

Доказивање у вези са поткритеријумом „број лица у радном односу 
код понуђача на пословима организације и реализације путовања“: 

Доказивање се врши достављањем М-А или одговарајућих образаца за 
лица у радном односу.  

Да би се израчунао број пондера за критеријум „Број лица у радном 
односу код понуђача на пословима организације и реализације путовања“, 
пропорционално у односу на највиши број лица у радном односу, који добија 
максималних 15 пондера, примењује се следећа формула: 

наведени број лица у радном односу код понуђача   х   15  



(максималан број пондера за овај поткритеријум) 

највећи наведени број лица у радном односу код понуђача 

Доказивање у вези са поткритеријумом „број лица у радном односу 
код понуђача са високом стручном спремом из области туризма“: 

Доказивање се врши достављањем М-А или одговарајућих образаца за 
лица у радном односу и доказа о стеченој високој стручној спреми на 
четворогодишњим академским студијама из области туризма (240 ЕСПБ).  

Да би се израчунао број пондера за критеријум „Број лица у радном 
односу код понуђача са високом стручном спремом из области туризма“, 
пропорционално у односу на највиши број лица у радном односу, који добија 
максималних 15 пондера, примењује се следећа формула: 

наведени број лица у радном односу код понуђача са високом 
стручном спремом из области туризма  х   15  (максималан број пондера 
за овај поткритеријум) 

највећи наведени број лица у радном односу код понуђача са 
високом стручном спремом из области туризма   

3) Критеријум КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНОГ ПРЕВОЗНИКА .................... 10 пондера 

Понуђач или ангажовани превозник који има радно ангажовано у радном 
односу на неодређено време лице које поседује Сертификат о 
професионалним компетенцијама (ЦПЦ) за менаџере, а по обуци која се 
спроводи у складу са Директивама EC/96/26 и EC/98/76, које наводе минимум 
стандарда везаних за финансије, професионалну компетенцију, те добру 
репутацију друмских превозника, добија 10 пондера. Као доказ доставити 
фотокопију ЦПЦ дипломе ИРУ академије из области националног и 
међународног превоза путника, која гласи на лично име кандидата, као и 
доказ о радном ангажовању у радном односу на неодређено време носиоца 
Сертификата код понуђача, односно ангажованог превозника (М-А образац и 
уговор о раду).  

4) Број гратис путовања .......................................................................10 пондера 

Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума 
је 10. Понуда са највећим бројем гратиса добија максималан број пондера, 10. 
Број пондера за понуђен број гратиса осталих понуда утврђује се према 
формули: 

понуђени број гратиса   х   10  (максималан број пондера за овај 
критеријум) 

највећи понуђени број гратиса 

  Укупан број пондера добија се збиром свих појединачних пондера 
 
 
       Комисија после стручне оцене , констатује  да је  на Позив за подношење понуда  
пристигла само 1 (једна) понуда , која је благовремена, одговарајућа, прихватљива  и 
економски најповољнија односно испуњава све трежене услове из конкурсне 



документације и  предлаже наручиоцу  да уговор додели „Гранд тоурс“ д.о.о. Нови 
Сад, Жељезничка 23а. 
     Одговорно лице наручиоца прихватило  је предлог Комисије, те је на основу 
законског овлашћења донело Одлуку као у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  поднети захтев за 
заштиту права у року од 5 дана од дана oбјављивања одлуке на Порталу јавних набавки  
односно интернет страници наручиоца, уз уплату таксе у износу од 60.000,00 динара, 
на рачун буџета Републике Србије, на начин прописан Законом  и конкурсном 
документацијом  наручиоца. копија Захтева се истовремено  доставља и Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права 
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Одговорно лице 
 
                                                                                                          директор 
                                                                                                др Ладислав Фекете 
 


