
 

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број:  404-02-70/2017-02/6 

Датум: 07.09.2017.године 

Б е о г р а д 

Немањина 24 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН)  доноси се 

 

ОДЛУКА 

о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 

редни број ОП/У/02/17 

 

1.  Уговор за јавну набавку услуга - организација скупова, семинара, саветовања, 

конференција и организовање смештаја и превоза у земљи и иностранству за потребе 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, додељује се  понуђачу: 

                           

Миросс д.о.о, Београд, Мајке Јевросиме 19/1 

Матични број: 07481721 

ПИБ:  100048877 

за понуду заведену код Наручиоца под бројем ОП/У/02/17-1 од 29.08.2017. године. 

 

2.  Уговором са изабраним понуђачем из става 1. ове одлуке утврдиће се услови извршења 

предметних услуга у свему према понуди понуђача деловодни број: 916/17 од 

21.08.2017.године и са следећим елементима понуде:  

Понуђена цена 

1. организовање службених путовања (по особи)     УКУПНО у РСД 0,02 

             посредовање при куповини авио карата  0,01 

             посредовање при резервацији хотелског смештаја 0,01 

2. организовање свих врста скупова  

(у процентима у односу на укупну вредност пружене услуге) 
0,01% 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда 

 Рок плаћања рачуна: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

 Изабрани понуђач набавку извршава самостално, без подизвођача. 

 

3.  Укупна вредност уговора о јавној набавци из става 1. ове одлуке не може прећи износ 

од 28.554.133,00 динара без ПДВ-а. 

 

4. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Министарства 

у року од три дана од дана доношења. 

 



 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, 

Немањина 22-26, покренуло је Одлуком број 404-02-70/2017-02/1 од 26.07.2017. године 

отворени поступак јавне набавке услуге организације скупова, семинара, саветовања, 

конференција и организовања смештаја и превоза у земљи и иностранству, за потребе 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Редни број јавне набавке: ОП/У/02/17 

Врста поступка: отворени поступак 

Процењена вредност јавне набавке: 28.554.133,00 динара 

  

 Конкурсна документација и позив за подношење понуда у предметној јавној набавци 

објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства дана 31.07.2017. 

године. Позив за подношење понуда објављен је и на Порталу службених гласила Републике 

Србије и бази прописа. 

 Дана 08.08.2017. године Комисија за јавну набавку је примила питање од потенцијалног 

понуђача, а у вези са конкурсном документацијом. Комисија за јавну набавку је у складу са 

ЗЈН одговорила на постављено питање и одговор објавила на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Министарства.  

 Дана 23.08.2017. године Комисија за јавну набавку је примила питање потенцијалног 

понуђача. Наручилац је 25.08.2017. године на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници објавио Измену конкурсне документације. Обзиром да је Наручилац изменио 

конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 

продужен је рок за подношење понуда и објављено је обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у складу 

са ЗЈН. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда (Записник о отварању понуда, број 404-

02-70/2017-02/3 од 31.08.2017. године) извршена је стручна оцена примљених понуда,  

спроведен је поступак жребања (Записник о жребању број 404-02-70/2017-02/4 од 04.09.2017. 

године) и сачињен је Извештај о стручној оцени понуда број 404-02-70/2017-/02-4 од 5.09.2017. 

 У наведеном Извештају, констатовано је следеће: Благовремено, до 31.08.2017. године 

до 10:00 часова примљене су укупно 2 (две) понуде. Неблаговремених понуда није било. 

 Основни подаци о понуђачима: 

 Подаци из понуде : 

 Број под којим је понуда заведена ОП/У /02/17 - 1 

Назив и адреса понуђача: Миросс д.о.о., Мајке Јевросиме 19/1 

Деловодни број понуде 916/17 од 21.08.2017. 

Понуду подноси       самостално 

Понуђена цена 

1. организовање службених путовања (по особи)       УКУПНО у РСД 0,02 

             посредовање при куповини авио карата  0,01 

             посредовање при резервацији хотелског смештаја 0,01 

2. организовање свих врста скупова (у процентима у односу на 

укупну вредност пружене услуге) 
0,01% 

Рок испоруке путних карата/резервација/ваучера за хотелски смештај 1 дан 

Рок плаћања рачуна не дужи од 45 дана 

Рок важења понуде 365 дана од дана отварања понуда 



 

 

 

 

 

 

Број под којим је понуда заведена ОП/У /02/17 - 2 

Назив и адреса понуђача: Flyfly travel doo, Кнез Михаилова 30/2 

Деловодни број понуде 61/2017 од 30.08.2017. 

Понуду подноси       самостално 

Понуђена цена 

1. организовање службених путовања (по особи)       УКУПНО у РСД 0,02 

             посредовање при куповини авио карата  0,01 

             посредовање при резервацији хотелског смештаја 0,01 

2. организовање свих врста скупова (у процентима у односу на 

укупну вредност пружене услуге) 
0,01% 

Рок испоруке путних карата/резервација/ваучера за хотелски смештај 1 дан 

Рок плаћања рачуна не дужи од 45 дана 

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда 

 

 Стручна оцена понуда: 

 У поступку прегледа и стручне оцене понуда, Комисија је, поред осталог, извршила и 

проверу свих понуђача на интернет страници Агенције за привредне регистре - Регистар 

туризма и утврдила да је статус лиценце свих понуђача који су поднели понуду у предметној 

јавној набавци - "активна". 

 Понуде које су одбијене: / 

 На основу прегледа и стручне оцене понуда, Комисија констатује да је: 

 понуда заведена код наручиоца под редним бројем ОП/У/02/17-1  благовремена, 

одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне документације 

за предметну јавну набавку, не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, не 

ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача и не прелази износ процењене 

вредности па се сматра прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН. 

 понуда заведена код наручиоца под редним бројем ОП/У/02/17-2 благовремена, 

одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне документације 

за предметну јавну набавку, не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, не 

ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача и не прелази износ процењене 

вредности па се сматра прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН. 

  

 Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда, са следећим 

елементима и њиховим релативним значајем (пондером) 

 

елемент критеријума: број пондера: 

цена услуге организовање службених путовања (по особи) у РСД без 

ПДВ-а       
50 

цена услуге организовања свих врста скупова (у процентима у односу на 

укупну вредност пружене услуге) 
50 

У К У П Н О 100 

  

  



 

 

 Начин примене методологије доделе пондера: 

 У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, део  IV - Критеријум за доделу 

уговора, прописано је да ће се избор најповољније понуде извршити применом критеријума: 

"економски најповољнија понуда" са следећим елементима критеријума и њиховим 

релативним значајем: 

ОПИС број пондера 

цена услуга организације свих врста скупова изражена у 

процентима у односу на јединицу мере 
50 

цена услуга организовања службених путовања изражена 

у РСД, без ПДВ-а у односу на јединицу мере 
50 

УКУПНО 100 

 

ЦЕНА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СВИХ ВРСТА СКУПОВА изражена у процентима у 

односу на јединицу мере, максимално 50 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређивана је најнижа укупна понуђена цена за услугу 

организације свих врста скупова изражена у процентима са понуђеним ценама израженим у 

процентима, осталих понуђача. 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера, тј. 50. Број пондера за 

понуђене цене осталих понуђача израчунава се на следећи начин: 
најнижа понуђена цена 

понуђена цена из понуде која се рангира
х50 

ЦЕНА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА, максимално 50 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређивана је најнижа укупна понуђена цена изражена у 

РСД, без ПДВ-а, за услугу организације службених путовања са понуђеним ценама осталих 

понуђача. 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера, тј. 50. Број пондера за 

понуђене цене осталих понуђача израчунава се на следећи начин: 
најнижа понуђена цена 

понуђена цена из понуде која се рангира
х50 

 У складу са утврђеним критеријумом за оцену понуда, извршено је рангирање 

прихватљивих понуда и то како следи 

р. б. Назив понуђача 

број пондера по 

основу критеријума:  

цена услуге 

организације свих 

врста скупова 

број пондера по 

основу критеријума: 

цена услуге 

огранизовања 

службених 

путовања 

укупан 

број 

пондера 

1 

Миросс д.о.о., Мајке 

Јевросиме 19/1 
50 50 100 

Flyfly travel doo, Кнез 

Михаилова 30/2 
50 50 100 

 

 Применом критеријума за доделу уговора, економски најповољнија понуда у складу са 

елементима критеријума и њиховим пондерима, одређеним у конкурсној докуменцији за 

предметну јавну набавку утврђено је да све прихватљиве понуде имају једнак укупан број 

пондера:100. 

 Наручилац је у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у делу  IV тачка 

2. - Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом навео да у  ће у случају да више понуда оствари једнак број пондера, бити 

изабрана понуда понуђача који има већи број пондера на основу елемента критеријума цена 

услуга организовања службених путовања. Уколико и тада две или више понуда имају једнак 



 

 

број пондера, Наручилац ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке 

путних карата/резервација/ваучера за хотелски смештај.  

 Уколико две или више понуда имају једнак укупан број пондера, једнак број пондера 

на основу елемента критеријума цена услуга организоавања службених путовања и исти рок 

испоруке путних карата/резервација/ваучера за хотелски смештај, Наручилац ће уговор 

доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  

 С обзиром на то да понуде понуђача и по основу критеријума "број пондера на основу 

елемента критеријума цена услуга организовања службених путовања" имају једнак број 

пондера - 50, као и да је рок испоруке путних карата/резераација/ваучера за хотелски смештај 

исти - 1 дан, уговор је додељен по систему жребања. 

 Наручилац је, дана 01.09.2017. године писмено, електронском поштом, обавестио све 

понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.  

 Жребом су обухваћене све понуде које имају једнак укупан број пондера и једнак број 

пондера на поснову елемента критеријума цена услуга организовања службених путовања. 

 Извлачење путем жреба извршено је јавно, у присуству представника понуђача и то 

тако што су називи оба понуђача који су обухваћени  поступком жребања и то: Миросс д.о.о., 

Мајке Јевросиме 19/1; Flyfly travel doo, Кнез Михаилова 30/2 одштампани на одвојеним 

папирима, исте величине и боје. О поступку жребања је вођен записник број 404-02-70/2017-

02/4. 

 Пре ковертирања папира са називима понуђача, представник понуђача Flyfly travel doo 

који је, једини од позваних понуђача, присуствовао отварању понуда извршио је проверу 

одштампаног текста и потврдио да су испуњени сви услови за започињање поступка жребања. 

 Укупан број коверата - 2.  

 Коверте су убачене у кутију, промешане су од стране свих присутних након чега је 

приступљено извлачењу и јавном читању понуђача по редоследу којим су извучени: 1. Миросс 

д.о.о., Мајке Јевросиме 19/1 ; 2. Flyfly travel doo, Кнез Михаилова 30/2  

 

 Назив понуђача којем се додељује уговор: Миросс д.о.о, Београд 

Матични број:07481721 

ПИБ: 100048877 

Адреса понуђача: Београд, Мајке Јевросиме 19/1 

Деловодни број понуде: 916/17 од 21.08.2017. 

Понуда заведена код Наручиоца под р.бројем ОП/У/02/17-1  

 

Понуђена цена 

1. организовање службених путовања (по особи)       УКУПНО у РСД 0,02 

             посредовање при куповини авио карата  0,01 

             посредовање при резервацији хотелског смештаја 0,01 

2. организовање свих врста скупова (у процентима у односу на 

укупну вредност пружене услуге) 
0,01% 

Рок испоруке путних карата/резервација/ваучера за хотелски смештај 1 дан 

 

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда 

 

 Рок плаћања рачуна: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

  

 




