
Гимназија» Вељко Петровић» 
Број: 02-1/2016 
Дана:12.02.2016. 
С О М Б О Р  
 
На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 86/15 ) и 
Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму за гимназију,  
Комисија је  донела 
 
 

О Д Л У К У 
 

о избору најповољнијег понуђача за извођење матурске екскурзије 
за  ученике IV разреда  школске  2016/2017. године 

 
Бира се „Гранд тоурс д.о.о.“ из Новог Сада, за извођење матурске екскурзије  ученика 
IV разреда у школској 2016/2017. години, петодневна екскурзија у Праг-Дрезден-Беч. 
Школа ће закључити уговор о извођењу  наведене  екскурзије  са изабраном агенцијом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 На позив школе за прикупљање понуда за извођење екскурзије матураната, 
благовремено се пријавило и поднело понуду за извођење екскурзије, следеће 
туристичке организације: 1. “Фантаст тоурист„ Нови Сад и 2. „Гранд тоурс“ Нови Сад. 
Комисија је дана 08.02.2016. године отворила пристигле понуде и констатовала да су 
све пристигле понуде благовремене и испуњавају тражене услове. На састанку 
одржаном 12.02.2016. комисија је извршила стручну оцену  пристиглих  понуда. 
На основу увида у конкурсну документацију, комисија је приступила бодовању  

„Фантаст тоурист“ Нови Сад  и  „Гранд тоурс“ д.о.о. Нови Сад. 

 

Критеријуми: 
 
1.  Цена :           ЦП (цена понуде) = најнижа понуђена цена x 50     

                                           цена из понуде која се бодује 
 
         «Фантаст тоурист“  -цп= 183 x 50             = 50 ,00 пондера 
                                                      183     
 
          „Гранд тоурс“        - цп =183 x 50             = 49,2 пондера 
                                                       186 
 

2. Искуство :       «Фантаст тоурист“  (26)                          =   3,2 пондера 
                              „Гранд тоурст“        (247)                         = 30 пондера 
 
3. Број гратиса: «Фантаст тоурист“ =  20,5 гратиса         = 20  пондера 
                               „Гранд тоурст        =  18 гратиса            = 17,6 
 



                              «Фантаст тоурист“: БП  =  50,0  +  3,2 + 20,0 = 73,2  пондера 
                              „Гранд тоурс“        :  БП  =  49,2 + 30,0 + 17,6 = 96,8 пондера 
 
Након сагледаних резултата бодовања, комисија је једногласно донела одлуку да је 
најповољнији понуђач за услугу извођења матурске екскурзије за ученике IV разреда 
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор у школској 2016/2017. години: „Гранд тоурс“ 
д.о.о. Нови Сад, и предложила директору да се уговор закључи са наведеним 
понуђачем. 

 
 
Поука о правном леку: Незадовољне туристичке агенције  могу на ову одлуку поднети 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана oбјављивања одлуке на Порталу. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
 
 
 
Достављено: 

1. Понуђачима 
2. Архиви 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Директор 
                                                                                                Др Ладислав Фекете 
 


