
 

 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
Београд 11040, Јове Илића 165, Србија 

Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;  

Факс: (+ 381 11) 2491-501 

Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: www.fpn.bg.ac.rs 

 

04-5/46 од 14.03.2016. године 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА УСЛУГА: набавка услуге посредовања при куповини авио карата 

и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена 

путовања  за потребе Факултета политичких наука у 2016. години 
 

РЕДНИ БРОЈ  04-5/40 

   

 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Импала Београд, понуда број: 04-4/13 од 

07.03.2015. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 26.02. 2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке број: 04-5/40. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 26.02. 2016. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 04-5/44 од 07.03.2016. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) 

је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 04-5/45 од 07. 03. 2016. 

године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН:63500000-4, услуге путничких 

агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

Процењена вредност јавне набавке је 2.916.667,00.-динара без обрачунатог ПДВ. 
Благовремено, односно до 07.03.2016. године до 10.00 часова примљене су 5 понуда и то: 
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Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1.    04-4/11  Ројалтурс Београд   02.03.2016.   09:57 

2. 04-4/12 Sky Multicom doo Beograd 03.03.2016 08:15 

3. 04-4/13 

Impala Beograd 

04.03.2016 

13:00 

 

4. 04-4/14 Jet travel doo Beograd 07.03.2016. 09:10 

5. 04-4/15 
Omnipromet doo Beograd 

07.03.2016. 09:45 

 

5. Неблаговремене понуде: 

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1.    --------------------------   ------------------------------------   --------------   ----------- 

2.              

6. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на који понуђач 

наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као 

елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, рок важења понуде (и по потреби други 

подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:  

Р. бр.  Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача   Ројалтурс Београд 

Број под којим је понуда заведена    04-4/11 

Начин на који понуђач наступа    самостално 

Понуђена цена  
0,00-динара без 

ПДВ 

Рок испоруке резервације авио и других путних карата и ваучера   60 минута 

Елемент критеријума 1    --------------------- 

Елемент критеријума 2    -------------------- 

Рок плаћања 

45 дана од дана 

службеног пријема 

фактурње 

 

Рок важења понуде    365 дана 

Р. бр.  Подаци из понуде  

2.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
Sky Multicom doo 

Beograd 

Број под којим је понуда заведена    04-4/12 

Начин на који понуђач наступа   самостално 

Понуђена цена  
 0,00.-динара без 

ПДВ 

Рок испоруке резервације авио и других путних карата и ваучера  60 минута 

Елемент критеријума 1    --------------------- 
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Елемент критеријума 2    -------------------- 

Рок плаћања 

45 дана од дана 

службеног пријема 

фактурње 

Рок важења понуде  366  дана 

Р. бр.  Подаци из понуде  

3.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача   Impaлa Beograd 

Број под којим је понуда заведена    04-4/13 

Начин на који понуђач наступа  самостално 

Понуђена цена  
0,00.-динара без 

ПДВ 

Рок испоруке резервације авио и других путних карата и ваучера   60 минута 

Елемент критеријума 1    --------------------- 

Елемент критеријума 2    -------------------- 

Рок плаћања 

45 дана од дана 

службеног пријема 

фактурње 

Рок важења понуде   365 дана 

 

Р. бр.  Подаци из понуде  

4.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Јет Травел Београд 

Број под којим је понуда заведена    04-4/14 

Начин на који понуђач наступа    самостално 

Понуђена цена  
0,00-динара без 

ПДВ 

Рок испоруке резервације авио и других путних карата и ваучера   60 минута 

Елемент критеријума 1    --------------------- 

Елемент критеријума 2    -------------------- 

Рок плаћања 

45 дана од дана 

службеног пријема 

фактурње 

 

Рок важења понуде    90 дана 

Р. бр.  Подаци из понуде  

5.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
Omnipromet doo 

Beograd 

Број под којим је понуда заведена    04-4/15 

Начин на који понуђач наступа   самостално 

Понуђена цена  
 0,00.-динара без 

ПДВ 

Рок испоруке резервације авио и других путних карата и ваучера  60 минута 

Елемент критеријума 1    --------------------- 

Елемент критеријума 2    -------------------- 

Рок плаћања 

45 дана од дана 

службеног пријема 

фактурње 

Рок важења понуде  365  дана 
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На захтев представника  Јет травел, Ђорђа Илијића комисија је у записнику о отварању понуда 

констатовала  да у пријави Ројалтурс Београд нису приложене копије уговора о раду, те да је потврда о 

броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије од 01.01.2015. године до 11.02.2016. године, а 

у понуди Sky multicom doo, достављена је лиценца Регистра туризма бр. 34/2013 од 09.04.2013. године, 

што је по ставу представника Јет травел, Ђорђа Илијића неодговарајућа лиценца јер су се морали 

дорегистровати јануара 2016. године и обезбедити осигурање у висини од 300.000,00.-евра. 

У поступку стручне оцене Комисија је утврдила: 

Ројалтурс јер није доставио копије уговора о раду или уговора о делу ангажованих лица и нису 

приложили закључен уговор са минимум једним глобалним резервационим хотелским системом. Цена 

коју је Ројалтурс понудио је 0,00.-динара. 

Sky multicom није доставио важећу лиценцу. Понуђена цена је 0,00.-динара. 

Омнитурс није доставио копију чланства у YUTI, ANTAS, ATAS или другом сличном удружењу. 

Понуђена цена је 0,00.-динара. 

Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена  цена.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном 

понуђачу који понуди дужи рок плаћања. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок плаћања, Наручилац ће дати 

предност понуђачу који је дао краћи рок за извршење услуге, односно доставу резервације на мејл или 

поштанску адресу Наручиоца који не може бити краћи од 60. минута. 

Уколико су и тада идентичне Наручилац ће организовати жребање.   

Анализа oдговарајућих и потпуних  понуда: 

 

 

Impala Beograd Јет Травел Београд  

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

0,00 0,00 

 

Укупна цена са пдв-ом 

 

0,00 0,00 

 

Рок и начин плаћања 

 

45 дана од дана достављања фактуре 45 дана од дана достављања 

фактуре 

Рок испоруке резервације 

авио и других путних карата 

и ваучера 

60 минута 60 минута 

 

Рок важења понуде 

 

365 дана 90 дана 

 

Место  испоруке 

 

ФПН Београд 

Јове Илића 165 

ФПН Београд 

Јове Илића 165 
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На основу изнетог Комисија је организовала жребање и то у понедељак 14. марта 2016. године у 10 сати 

и 30 минута у зборници Факултета на првом спрату о чему су обавештени Импала из Београда и Jet 

Travel из Београд. 

 

Жребању су присуствовали следећи представници понуђача: 

Р. 

бр.  
Назив и седиште понуђача  

Име и презиме овлашћеног 

представника  
Број пуномоћја  

1.  ЈЕТ травел доо  Ђорђе Илијић 04-758/2 

2.  Impala Београд Јелена Марковић 04-758/1 

  
   

Жребање је извршено и жребом је извучена Импала Београд. 

Комисија је сачинила записник о одржаном жребању бр.04-759/1 од 14. 03. 2016. 

године. 

Присутни представници понуђача нису имали примедби на поступак жребање. 
Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
Средства за јавну набавку предвиђена су Финасијском плану Факултета политичких наука за 2016. 

годину конто 422120 и 422220. Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2016. годину 

под редним бројем 1.2.5.  

Одступања од плана набавки са образложењем: 

До одступања није дошло. 

Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 

Предвиђени износ на годишњем нивоу је мањи од потребног за покретање поступка јавне набавке мале 

вредности. 

Понуђач којем се додељује уговор: 

Импала доо, Београд, Кумодршка бр. 10, МБ 07732686, ПИБ 102007931 

Комисија је предлажила декану Факултета политичких наука да  уговор закључи са Импала доо. 

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

Поука о правном леку: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 

року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, а предаје је наручиоцу. 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

Проф.др Драган Симић 

Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Факултета. 

 


