
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број: 404-02-166/2018 од 

4.04.2018. године и Записника о примени резервног критеријума: жребање број: 404-02-

166/2018-10 од 5.04.2018. године, за потребе Управе за шуме Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Омладинских бригада 1, Нови Београд, 

вршилац дужности директора Управе за шуме - Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јавне набваке мале вредности- 

посредовања при набвци путних карата и хотелског смештаја з 

ЈНМВ: 404-02-166/2018-10 

 (интерни број: 1.2.10) 

 

 ДОДЕЉУЈЕ СЕ  уговор о јавној набвци посредовања при набвци путних карата и 

хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству 

понуђачу: „Sky Multicom” doo, Шпанских бораца 32а, Београд коју представља одговорно 

лице: Иван Бањац (office@skymulticom.com), МБ: 20573503; ПИБ: 106297827; рачун: 275-

0010220811772-83 који се води код Societe Generale Banka, шифра делатности: 7911,  на 

основу понуде заведене код понуђача под бројем: 51 од 28.03.2018.године, а код Наручиоца 

примљена  дана 29.03.2018. године у 11:58 часова. 

 Вредност уговора о јавној набвци износи  1.700.000,00 динара без обрачунатог 

пореза, односно 2.040.000,00 динара са обрачунатим порезом. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 20.0332018. године донео Одлуку о покретању  поступка јавне 

набвке број: 404-02-166/2018-10, на основу одредби чл 39. и 53. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15). Наручилац је на основу одредбе члана 

39. став 5. Закона о јавним набвкама, дана 21.03.2018. године објавио позив за подношење 

понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набвки и на интернет страници 

Управе за шуме  Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде . 

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињеног Записника број: 404-02-

166/2018-10 од 4.04.2018. године. године, Комисија за јавну набвку приступила је стручној 

оцени понуда и сачинила Извештај број: 404-02-166/2018-10 од 4.04.2018. године. 

 У Извештају о стручној оцени понуде Комисија је констатовала следеће:  

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

Управа за шумe 

Број: 404-02-166/2018-10 

              Датум: 10.04.2018. године 

 



1) Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуга 

посредовања при набавци путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања 

службених путовања у земљи и иностранству, редни број 1.2.10. 

 Ознака из општег речника набавке: 63500000-Услуге путничких агенција и тур-

оператера и услуге помоћи туристима. 

2)         Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набвке је: 1.700.000,00 динара без обрачунатог пореза, 

односно 2.040.000,00 динара са обрачунатим порезом. 

3) Подаци из Плана набвке који се односи на предметну набвку: 

Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 

201. годину („Службени гласник РСˮ, број: 113/17) раздео 23, глава 23.6, функција 420, 

економска класификација 422221 и 422231, а наведена јавна набавка се налази у Плану 

јавних набавки Наручиоца за 2018. годину, под редним бројем: 1.2.10. 

4) Разлози и околности који оправдавају примену поступка мале вредности: 

      Одредба члана 39. Закона о јавним набвкама и висина процењене вредности јавне 

набвке. 

5) Основни подаци о понуђачима: 

 У поступку јавне набвке учествовало је 8 понуђача. 

Благовремено, односно до 4.04.2018. године до 12:00 часова, примљене су следећа понуде: 

Р. 

бр. 

Назив и седиште 

понуђача/шифра понуђача 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1. 
Омега травел доо, 

Доситејева7а, Београд 
26.03.2018.год 11:56 

2. 
Jет Travel doo, Краља Петра 

54, Београд 
27.03.2018.год 13:28 

3. 
Омнипромет доо, Савски 

трг 7, Београд 
28.03.2018.год 11:05 

4. 
Jumbo travel doo, Београдска 

33, Београд 
28.03.2018.год 12:46 

5. 
Sky Multicom doo, Шпанских 

бораца 32а, Београд 
29.03.2018.год 11:58 

6. 
МИРОСС ДОО, Мајке 

Јевросима 19/1, Београд 
2.04.2018.год. 9:12 

7. 
Impala doo, Кумодрашка 10, 

Београд 
2.04.2018.год 12:32 

8. 
BIG BLU doo, Коларчева 3, 

Београд 
4.04.2018.год. 9:37 

 Неблаговремених понуда: НЕМА. 

Понуђачи чије су понуде прихватљиве:  

1. 
Назив и адреса 

понуђача 
Омега травел доо, Доситејева 7а, Београд 

Број понуде и датум 268/18 од 22.03.2018.године 

Начин подношења 

понуде 

Самостално 

Цена услуге обезбеђивања 

путних карата и хотелског 
0,00  динара 



смештаја по особи (у 

динарима без ПДВ-а) 

Рок плаћања рачуна 

(дана) 
45 

Рок важења понуде (дана) 365 

Докази о испуњености 

услова  

- Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач је доказао достављањем Изјаве 

(Образац 2), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона. Понуђач 

је доставио и друге тражене обрасце за оцену 

испуњености услова из поглавља V конкурсне 

документације; 

Понуђач је доставио и извод из Регистра понуђача који 

води Агенција за привредне регистре; 

- Понуђач је доставио копију Уговора о коришћењу 

AMADEUS резервационог система 

-Понуђач је доставио копију сертификата IАТА-е 

Важећа дозвола 

надлежног органа 

Понуђач је доставио копију важећег Решења – лиценце 

за организовање туристичких путовања коју издаје 

Регистра туризма који води Агенција за привредне 

регистре 

Модел уговора  Оверен и потписан 

 

2. 
Назив и адреса 

понуђача 
Jет Travel doo, Краља Петра 54, Београд 

Број понуде и датум 25 ОД 26.03.2018. године 

Начин подношења 

понуде 

Самостално 

Цена услуге 

обезбеђивања путних 

карата и хотелског 

смештаја по особи (у 

динарима без ПДВ-а) 

0,01  динара 

Рок плаћања рачуна 

(дана) 
45  

Рок важења понуде 

(дана) 
60 

Докази о испуњености 

услова  

- Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач је доказао достављањем Изјаве 

(Образац 2), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона. Понуђач је 

доставио и друге тражене обрасце за оцену испуњености 

услова из поглавља V конкурсне документације; 

- Понуђач је доставио потврду о коришћењу AMADEUS 

резервационог система (Амадеус доо бр. О-419/17) 



- Понуђач је доставио копију сертификата IАТА-е 

Важећа дозвола 

надлежног органа 

Понуђач је доставио копију важећег Решења – лиценце за 

организовање путовања коју издаје регистратор Регистра 

туризма који води Агенција за привредне регистре 

Модел уговора  Оверен и потписан 

 

3. 
Назив и адреса 

понуђача 
Омнипромет доо, Савски трг 7, Београд 

Број понуде и датум 27/2018 од 26.03.2018. године 

Начин подношења 

понуде 
Самостално 

Цена услуге 

обезбеђивања путних 

карата и хотелског 

смештаја по особи (у 

динарима без ПДВ-а) 

1,00 динара 

Рок плаћања рачуна 

(дана) 
45 

Рок важења понуде 

(дана) 
30 

Докази о испуњености 

услова  

- Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач је доказао достављањем Изјаве 

(Образац 2), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона. Понуђач је 

доставио и друге тражене обрасце за оцену испуњености 

услова из поглавља V конкурсне документације; 

- Понуђач је доставио Извод о регистрованим подацима из 

Регистра понуђача који води Агенција за привредне 

регистре; 

-Копију корисничког уговора са AMADEUS доо;  

- Понуђач је доставио копију сертификата IАТА-е 

Важећа дозвола 

надлежног органа 

Понуђач је доставио копију важећег Решења – лиценце за 

организовање путовања коју издаје регистратор Регистра 

туризма који води Агенција за привредне регистре 

Модел уговора  Оверен и потписан 

 

4. 
Назив и адреса 

понуђача 
Jumbo travel doo, Београдска 33, Београд 

Број понуде и датум 139 од 27.03.2018. године 

Начин подношења 

понуде 

Самостално 

Цена услуге 

обезбеђивања путних 

карата и хотелског 

смештаја по особи (у 

динарима без ПДВ-а) 

0,00 динара 



Рок плаћања рачуна 

(дана) 
45 

Рок важења понуде 

(дана) 
30 

Докази о испуњености 

услова  

- Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач је доказао достављањем Изјаве 

(Образац 2), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона.  

 

Важећа дозвола 

надлежног органа 

Понуђач је доставио копију важећег Решења – лиценце за 

организовање путовања коју издаје регистратор Регистра 

туризма који води Агенција за привредне регистре 

Модел уговора  Оверен и потписан 

 

5. 
Назив и адреса 

понуђача 
Sky Multicom doo, Шпанских бораца 32а, Београд 

Број понуде и датум 51 од 28.03.2018. године 

Начин подношења 

понуде 
Самостално 

Цена услуге 

обезбеђивања путних 

карата и хотелског 

смештаја по особи (у 

динарима без ПДВ-а) 

0,00  динара 

Рок плаћања рачуна 

(дана) 
45 

Рок важења понуде 

(дана) 
365 

Докази о испуњености 

услова  

- Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач је доказао достављањем Изјаве 

(Образац 2), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона. Понуђач је 

доставио и друге тражене обрасце за оцену испуњености 

услова из поглавља V конкурсне документације; 

- Понуђач је доставио Решење о упису у Регистар понуђача 

који води Агенција за привредне регистре; 

- копију корисничког уговора са AMADEUS доо 

- Понуђач је доставио копију сертификата IАТА-е 

Важећа дозвола 

надлежног органа 

Понуђач је доставио копију важећег Решења – лиценце за 

организовање путовања коју издаје регистратор Регистра 

туризма који води Агенција за привредне регистре 

Модел уговора  Оверен и потписан 

 

6. 
Назив и адреса 

понуђача 
Impala doo, Кумодрашка 10, Београд 



Број понуде и датум 26-018/2018 од 27.03.2018. године 

Начин подношења 

понуде 
Самостално 

Цена услуге 

обезбеђивања путних 

карата и хотелског 

смештаја по особи (у 

динарима без ПДВ-а) 

0,00  динара 

Рок плаћања рачуна 

(дана) 
45 

Рок важења понуде 

(дана) 
60 

Докази о испуњености 

услова  

- Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач је доказао достављањем Изјаве 

(Образац 2), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона. Понуђач је 

доставио и друге тражене обрасце за оцену испуњености 

услова из поглавља V конкурсне документације; 

-  Изјаву о упису у Регистар понуђача који води Агенција 

за привредне регистре као и интернет адресу на којој је 

могуће извршити увид у податке, 

- Потврда о коришћењу AMADEUS резервационог 

система; 

- Копију сертификата IАТА-е; 

Важећа дозвола 

надлежног органа 

Понуђач је доставио копију важећег Извод о регистрацији 

туристичке агенције – лиценце за организовање путовања 

коју издаје регистратор Регистра туризма који води 

Агенција за привредне регистре 

Модел уговора  Оверен и потписан 

 

7. 
Назив и адреса 

понуђача 
BIG BLU doo, Коларчева 3, Београд 

Број понуде и датум 220 од 3.04.2018. године 

Начин подношења 

понуде 
Самостално 

Цена услуге 

обезбеђивања путних 

карата и хотелског 

смештаја по особи (у 

динарима без ПДВ-а) 

0,01 динара 

Рок плаћања рачуна 

(дана) 
45 

Рок важења понуде 

(дана) 
365 

Докази о испуњености 

услова  

- Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 



4. Закона, понуђач је доказао достављањем Изјаве 

(Образац 2), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона. Понуђач је 

доставио и друге тражене обрасце за оцену испуњености 

услова из поглавља V конкурсне документације; 

- Решење о упису у Регистар понуђача и извод из регистра 

понуђача који води Агенција за привредне регистре; Извод 

о регистрацији туристичке агенције 

- Уговор о коришћењу AMADEUS резервационог система 

као и копију корисничког уговора; 

- Понуђач је доставио копију сертификата IАТА-е; 

Важећа дозвола 

надлежног органа 

Понуђач је доставио копију важећег Извод о регистрацији 

туристичке агенције – лиценце за организовање путовања 

коју издаје регистратор Регистра туризма који води 

Агенција за привредне регистре 

Модел уговора  Оверен и потписан 

 

 Понуда понуђача МИРОСС ДОО, Мајке Јевросима 19/1, Београд је неуредна, јер 

понуда не садржи све елементе да би могла да се разматра и рангира. Понуда број: 143/18 

од 30.03.2018. години није унета цена услуге обезбеђивања путних карата и хотелског 

смештаја по особи, па самим тим не може се извршити ни оцена ове понуде. 

 

Након отварања и рангирања понуда Комисија је утврдила да су следеће понуде 

понуђача истоветне по основном и резервном критеријуму:  

 

Листа понуђача чије су понуде прихватљиве: 

Редни 

 број 

Назив или шифра понуђача 

Цена услуге 

обезбеђивања путних 

карата и хотелског 

смештаја по особи (у 

динарима без ПДВ-а) 

Рок плаћања 

рачуна (дана) 

1. 
Омега травел доо, Доситејева 7а, 

Београд 
0 45 

2. 
Jumbo travel doo, Београдска 33, 

Београд 
0 45 

3. 
Sky Multicom doo, Шпанских 

бораца 32а, Београд 
0 45 

4. 
Impala doo, Кумодрашка 10, 

Београд 
0 45 

 

У складу са констатованим, а с обзиром да је 4 понуђача поднело идентичне понуде 

које су изједначене по критеријуму најнижа понуђена цена, а и по резервном критеријуму 

рок плаћања рачуна,  Комисија је позвала ове понуђаче чије су понуде изједначене по оба 

наведена критеријума да присуствују поступку жребања.  

Жребање је обављено дана 5.04.2018. године у 13:00 часова и комисија је сачинила 

Записник о примени резервног критеријума: жребање број: 404-02-166/2018-10. 

Ранг листа понуђача након извлачења:  

 



 

 

Редни 

 број 
Назив или шифра понуђача 

1. 
Sky Multicom doo, Шпанских бораца 32а, 

Београд 

2. Impala doo, Кумодрашка 10, Београд 

3. Jumbo travel doo, Београдска 33, Београд 

4. Омега травел доо, Доситејева 7а, Београд 

  

Комисија је констатовала да понуда понуђача: Sky Multicom doo, Шпанских бораца 32а, 

Београд 

нема битних недостатака предвиђених  чланом 106. Законом о јавним набавкама. 

По утврђивању свега наведеног, Комисија је констатовала да је понуда овог понуђача 

прихватљива јер је благовремена, односно примљена је од стране Наручиоца у року 

одређеном у позиву за подношење понуда, одговарајућа јер је утврђено да потпуно 

испуњава услове из спецификације, не прелази износ процењене вредности јавне набавке, 

а наручилац је није одбио због битних недостатака, у смислу одредби Закона о јавним 

набавкама и захтева наручиоца из конкурсне документације. 

6) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Понуда понуђача МИРОСС ДОО, Мајке Јевросима 19/1, Београд је неуредна, јер понуда не 

садржи све елементе да би могла да се разматра и рангира. Понуда број: 143/18 од 

30.03.2018. години није унета цена услуге обезбеђивања путних карата и хотелског 

смештаја по особи, па самим тим не може се извршити ни оцена ове понуде. 

7) Критеријуми за доделу уговора: Одлука о додели уговора у предметној јавној набвци 

доноси се применом основног критеријума најнижа понуђена цена и резервног 

критеријума: рок плаћања рачуна. 

8) Понуђач којем се додељује уговор:  

Комисија за предметну јавну набвку је констатовала да је понуда понуђача: Sky 

Multicom doo, Шпанских бораца 32а, Београд најповољнија, прихватљива те предложила 

наручиоцу да овим понуђачима додели уговор, на основу одредбе из чл. 107. и 108. Закона 

о јавним набвкама. 

 Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набвку, те је донео Одлуку о 

додели уговора набавке  услуге посредовања при набвци путних карата и хотелског 

смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству понуђачу: Sky 

Multicom doo, Шпанских бораца 32а, Београд. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се Наручиоцу поднети захтев 

за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки, 

у складу са одредбама чл. 149-151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС” бр. 

124/12, 14/15 и  68/15). 

          

 

                                                                                                            В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

                                                                                                              Саша Стаматовић 
 

 


