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Број: 03-6993/4      
Датум: 01.02.2016. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) и 
Извештаја о стручној оцени понуда, број: 03-6993/3 од 29.01.2016. године, који је 
саставила Комисија за јавну набавку број: 01-ОПУ-2016, декан техничкиог факултета 
''Михајло Пупин'' из Зрењанина Универзитета у Новом Саду, као одговорно лице 
наручиоца, дана 01.02.2016. године доноси:  
 

О  Д  Л  У  К  У  
о додели уговора 

 
 У отвореном поступку јавне набавке за услугу, број: 01-ОПУ-2016, чији је предмет - 
Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству и котизација'' уговор о 
јавној набавци се додељује групи понуђача: TC Top Travel Centar doo, Београд, Риге од 
Фере 6 и Bravo Travel doo, Београд. који  су понудили укупну цену без обрачунатог ПДВ-а 
у износу од 0,0 динара, на основу понуда евидентиране код наручиоца под бројем:  
03-185, 03-186 од 20.01.2016. године.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Технички факултет ''Михајло Пупин'' из Зрењанина, као наручилац,  је дана 21.12.2015. 
године донео Одлуку број: 03-6993 о покретању отвореног поступка јавне набавке: Услуге 
авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству и котизација'' редни број јавне 
набавке: 01-ОПУ-2016, назив и ознака из Општег речника набавки: 60410000, 55110000, 
55120000-Услуга редовног авио превоза, услуга хотелског смештаја, хотелске услуге за 
састанке и конференције.  

За наведену јавну набавку наручилац је дана 22.12.2015. године објавио позив за 
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки 
(www.portal.ujn.gov.rs.) и на својој интернет страници (www.tfzr.uns.ac.rs). 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су три 
понуде. 
  Након спроведеног поступка јавног отварања понуда дана 21.01.2016. године, о 
чему је састављен Записник број: 03-6993, Комисија за јавну набавку број: 01-ОПУ-2016 
је приступила стручној оцени пристиглих понуда, о чему је у складу са одредбама члана 
105. Закона о јавним набавкама дана 29.01.2016. године саставила писани Извештај, 
евидентиран под бројем: Број: 03-6993-3 у ком је констатовала следеће: 

 
 



 

 
1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке: Услуге авио и другог превоза, смештаја у 

земљи и иностранству и котизација 

Врста предмета јавне 
набавке: Услуге 

Редни број јавне набавке: 01-ОПУ-2016 
Врста поступка јавне набавке: ОПУ 

Подаци из Плана јавних 
набавки и Финансијског плана 
наручиоца за 2015. годину:   

Средства за наведену набавку су 
предвиђена у  плану јавних набавки 
наручиоца на позицији 7 и у финансијском 
плану за 2016. годину у оквиру конта број 
(добра) конто број 42200, 423300 

Процењена вредност јавне 
набавке 

(без ПДВ-а): 
7.500.000,00 динара, без ПДВ-а 

 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 22.12.2015. године објавио позив за 

подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници (www.tfzr.uns.ac.rs). Као рок за достављање понуда одређен је 
21.01.2016. године до 10,00 часова. 

 

2) Основни подаци о понуђачима: 

 

Ред. 
бр. 

Назив понуђача 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Датум и час 
пријема 
понуде 

Благовременост 

1. 
FLY-FLY TRAVEL 
DOO, Кнеза Михаила 
30/II, 11000 Београд  

03-185 
20.01.2016. 
год. у 09:45 h 

Понуда је 
пристигла 

благовремено 

2. 

TTC TOP TRAVEL 
CENTAR, Rige od 
Fere 6, 11158 
Београд 

03-186 
20.01.2016. 
год. у 09:45 h 

Понуда је 
пристигла 

благовремено 

3. 
TRAVEL COM, 
Македонска 24, 
Београд 

03-211 
21.01.2016. 
год. у 09:35 h 

Понуда је 
пристигла 

благовремено 
 
  

• FLYFLY TRAVEL d.o.o, Кнез Михајлова 30/2, Београд, Особа за контакт: Игор Илић, 
матични број: 20527684, ПИБ 106067839, пословна банка и број рачуна за плаћање: 
''Банка Интеса'' 160-319485-78, овлашћено лице за потписивање уговора је Лука 
Драгашевић. Понуђач понуду подноси самостално. 

 



 

• Група понуђача коју чине:  
 

Први члан групе понуђача, носилац посла и заступник групе понуђача: '' TTC TOP 
TRAVEL CENTAR d.o.o., Rige od Fere 6'', Друштво са ограниченом одговорношћу, 
Друштво за туризам, Скраћено пословно име TTC DOO Београд, Риге од Фере 6, 
Београд-Стари град, матични број: 20247509, ПИБ 104812439, пословна банка и 
број рачуна за плаћање: ''INTESA'' 160-340090-52, овлашћено лице за 
потписивање уговора је Мирослава Спиридновић. 
 
Други члан групе понуђача, BRAVO TRAVEL D.O.O., Добрачина 9, Београд, 
Друштво са ограниченом одговорношћу, Предузеће за трговину, туризам и 
маркетинг, Скраћено пословно име BRAVO TRAVEL DOO Београд , матични број: 
17336991, ПИБ 101822238. Законски заступник је Александра Борозан.  

 

• TRAVELCOM, Друштво са ограниченом одговорношћу, Македонска 24, Београд, Особа 
за контакт: Невенка Предић, матични број: 07447566, ПИБ 100269431, број рачуна за 
плаћање: 265-1630310004449-57, Raiffeisen Banka овлашћено лице за потписивање 
уговора је Невенка Предић. Понуђач понуду подноси самостално. 

 
 
 
 
3) Критеријум за доделу уговора 
 Критеријум за доделу уговора, односно, оцењивање понуда је "Економски 
најповољнија цена." 
  

Ред. 
број 

Елементи критеријума 
Број 

бодова 
1. Износ Агенцијске марже на авио превоз у иностранству 10 
2. Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у земљи 5 

3. Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у иностранству 10 
4. Износ Агенцијске марже на комби превоз у земљи 5 

5. Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у земљи 15 
6. Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у иностранству 15 
7. Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у земљи 20 

8. 
Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у 
иностранству 

 
20 

Укупно: 100 
 

Прорачун се врши за сваког понуђача посебно и за сваки критеријум посебно. Прво  
се израчунавају бодови за сваки критериум за једног понуђача. При томе се користи  
поступак дат у наставку. 

 

1. Износ Агенцијске марже на авио превоз у иностранству 
 
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 10 бодова. 

 
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин: 

 

ББ1i 
 

﴾1 -    
Понуђена агенцијска маржа на авио превоз у иностранству, за i-тог 

понуђача 
﴿ x 10 



 

=  Највећа понуђена агенцијска маржа на авио превоз у иностранству = 
 

Где је: i = 1, 2, ..., n, где је n - број понуђача. (Исте ознаке важе код свих осталих 
критеријума.) 

 
 

2. Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у земљи 
 
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 5 бодова. 

 
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин: 

 

ББ2i 
= 

 

﴾1 -    
Понуђена агенцијска маржа на аутобуски превоз у земљи, за i-тог 

понуђача 
 

﴿ x 5 = 

 Највећа понуђена агенцијска маржа на аутобуски превоз у земљи  
 
 

3. Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у иностранству 
 
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 10 бодова. 

 
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин: 

 
 

ББ3i 
= 

 
﴾1 - 

Понуђена агенцијска маржа на аутобуски превоз у иностранству, за i- 
  тог понуђача 

 

﴿ x 10 
= Највећа понуђена агенцијска маржа на аутобуски превоз у 

иностранству 

4. Износ Агенцијске марже на комби превоз у земљи 
 
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 5 бодова. 

 
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин: 

 

ББ4i 
= 

 

﴾1 -    
Понуђена агенцијска маржа на комби превоз у земљи, за i-тог 

понуђача 
 

﴿ x 5 = 

 Највећа понуђена агенцијска маржа на комби превоз у земљи  
 
 

5. Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у земљи 
 
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 5 бодова. 

 
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин: 

 

ББ5i 
= 

 

﴾1 - 
Понуђена агенцијска маржа за смештај у хотелима у земљи, за i-тог 

  понуђача 
﴿ x 15 
= 

 Највећа понуђена агенцијска маржа за смештај у хотелима у земљи 
 
 

6. Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у иностранству 
 
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 5 бодова. 



 

 
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин: 

 
 

ББ6i 
= 

 
﴾1 - 

Понуђена агенц. маржа за смештај у хотелима у иностранству, за i- 
  тог понуђача 

 

﴿ x 15 
= Највећа понуђена агенцијска маржа за смештај у хотелима у 

иностранству 
 

7. Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у земљи 
 
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 5 бодова. 

 
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин: 

 
 

ББ7i 
= 

 
﴾1 - 

Понуђена агенц. маржа за уплату котизација за скупове у земљи, за 
  i-тог понуђача 

 

﴿ x 20 
= Највећа понуђена агенцијска маржа за уплату котизација за скупове 

у земљи 
 
 
 
 



 

8. Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у 
иностранству 

 
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 5 бодова. 

 
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи 
начин: 

 
 

ББ8i 
= 

 
﴾1 - 

Понуђена агенц. маржа за уплату котизација за скупове у иностр., за 
  i-тог понуђача 

 

﴿ x 20 
= Највећа понуђена агенц. маржа за уплату котизација за скупове у 

иностранству 
 
 

Укупан број бодова i-тог понуђача се добије сабирањем бодова по 
критеријумима, преко формуле: 
ББi = ББ1i + ББ2i + ББ3i + ББ4i + ББ5i + ББ6i + ББ7i + ББ8i 

Поступак се понавља за сваког понуђача. Побеђује понуђач са највећим 

бројем бодова (ББ). Напомена: 
Уколико неки понуђач има маржу нула по свим критеријумима, он ће 
остварити максималан број бодова (100). Уколико неки понуђач има највећу 
маржу по свим критеријумима, он ће остварити минималан број бодова (0). 

 
 
4) Стручна оцена понуда 
  
 Комисија је извршила стручну оцену понуда и констатовала је 
следеће: 
 

• Понуда понуђача:  FLYFLY TRAVEL d.o.o, Кнез Михајлова 30/2, 
Београд.  

 
- Понуда понуђача: FLYFLY TRAVEL d.o.o, овлашћено лице за 
потписивање уговора је Лука Драгашевић. Понуђач FLYFLY TRAVEL d.o.o 
је понудио укупну цену без ПДВ-а у укупном износу од 0,00 динара на 
следећи начин: 
 
Р. 

БР. 
НАЗИВ УСЛУГЕ А.МАРЖА 

1. 
Износ Агенцијске марже на авио превоз у иностранству 0 

2. Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у земљи 0 

3. 
Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у иностранству 0 

4. Износ Агенцијске марже на комби превоз у земљи 0 

5. 
Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у земљи 0 



 

6. Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у иностранству 0 

7. 
Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у земљи 0 

8. Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у иностранству 0 

Укупна цена Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству 

и котизација без ПДВ-а; 

0 

Укупна цена Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству 

и котизација са ПДВ-ом; 

0 

Рок и начин плаћања; 

(минимум 15 дана од дана и испостављања рачуна) 

15 

Рок важења понуде; 

(минимум 60 дана од дана отварања понуда) 

365 дана 

 
Понуда овог понуђача је оцењена као прихватљива у смислу одредби члана 
3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама и то из следећих разлога: 
 1.  Понуда не садржи битне недостатке који представљају основ за 
одбијање понуде у смислу одредби члана 106. Закона о јавним набавкама, 
што је утврђено на следећи начин: 
 1.1. Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, те у смислу одредби члана 78. став 5. Закона о јавним 
набавкама није у обавези да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова утврђених чланом 75. Закона о јавним 
набавкама. Интернет страница на којој су ови подаци јавно доступни је: 
www.apr.gov.rs. 

1.2. Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове 
захтеване конкурсном документацијом у погледу, техничког и кадровског 
капацитета.  
 1.3 Рок важења понуде је 365 дана од дана отварања понуда и у 
складу је са захтеваним. 
 1.4. Понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће 
утврдити стварну садржину понуде, односно упоредити је са другим 
понудама.  
 2. Понуда је одговарајућа јер је благовремена и испуњава све услове 
из техничке спецификације. 
 3. Понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача. 
 4. Понуђач је понудио цену која не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке. 
 5. Рок плаћања је 15 дана од дана испстављања рачуна. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Понуда Групе понуђача коју чине:  
 

Први члан групе понуђача, носилац посла и заступник групе 
понуђача: '' TTC TOP TRAVEL CENTAR d.o.o., Rige od Fere 6'', 
Друштво са ограниченом одговорношћу, Друштво за туризам, 
Скраћено пословно име TTC DOO Београд, Риге од Фере 6, Београд-
Стари град, матични број: 20247509, ПИБ 104812439, пословна банка 
и број рачуна за плаћање: ''INTESA'' 160-340090-52, овлашћено лице 
за потписивање уговора је Мирослава Спиридновић. 
 
Други члан групе понуђача, BRAVO TRAVEL D.O.O., Добрачина 9, 
Београд, Друштво са ограниченом одговорношћу, Предузеће за 
трговину, туризам и маркетинг, Скраћено пословно име BRAVO 
TRAVEL DOO Београд , матични број: 17336991, ПИБ 101822238. 
Законски заступник је Александра Борозан.  

 
 
 
Комисија је извршила стручну оцену понуда и констатовала је следеће: 
 

• Понуда групе понуђача: TTC TOP TRAVEL CENTAR d.o.o, Београд, 
Риге од Фере 6, и BRAVO TRAVEL D.O.O., Добрачина 9, Београд, 
 

- Понуда групе понуђача: TTC TOP TRAVEL CENTAR d.o.o, Београд, Риге 
од Фере 6, и BRAVO TRAVEL D.O.O., Добрачина 9, Београд. Група 
понуђача је понудила укупну цену без ПДВ-а у укупном износу од 0,00 
динара на следећи начин: 
 
Р. 

БР. 
НАЗИВ УСЛУГЕ А.МАРЖА 

1. 
Износ Агенцијске марже на авио превоз у иностранству 0 

2. Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у земљи 0 

3. 
Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у иностранству 0 

4. Износ Агенцијске марже на комби превоз у земљи 0 

5. 
Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у земљи 0 

6. Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у иностранству 0 

7. 
Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у земљи 0 

8. Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у иностранству 0 

Укупна цена Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству 

и котизација без ПДВ-а; 

0 

Укупна цена Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству 

и котизација са ПДВ-ом; 

0 



 

Рок и начин плаћања; 

(минимум 15 дана од дана и испостављања рачуна) 

15 

Рок важења понуде; 

(минимум 60 дана од дана отварања понуда) 

60 дана 

 
Понуда овог понуђача је оцењена као прихватљива у смислу одредби члана 
3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама и то из следећих разлога: 
 1.  Понуда не садржи битне недостатке који представљају основ за 
одбијање понуде у смислу одредби члана 106. Закона о јавним набавкама, 
што је утврђено на следећи начин: 
 1.1. Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, те у смислу одредби члана 78. став 5. Закона о јавним 
набавкама није у обавези да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова утврђених чланом 75. Закона о јавним 
набавкама. Интернет страница на којој су ови подаци јавно доступни је: 
www.apr.gov.rs. 

1.2. Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове 
захтеване конкурсном документацијом у погледу, техничког и кадровског 
капацитета.  
 1.3 Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда и у 
складу је са захтеваним. 
 1.5. Понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће 
утврдити стварну садржину понуде, односно упоредити је са другим 
понудама.  
 2. Понуда је одговарајућа јер је благовремена и испуњава све услове 
из техничке спецификације. 
 3. Понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача. 
 4. Понуђач је понудио цену која не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке. 
 5. Рок плаћања је 15 дана од дана испстављања рачуна. 
 
 
 

• Понуда понуђача: TRAVELCOM, Друштво са ограниченом 
одговорношћу, Македонска 24, Београд, Особа за контакт: Невенка 
Предић, 
 

- Понуда  понуђача: TRAVELCOM, Друштво са ограниченом одговорношћу, 
Македонска 24, Београд, Особа за контакт: Невенка Предић. Понуђач је 
понудила укупну цену без ПДВ-а у укупном износу од 0,08 динара на 
следећи начин: 
 
Р. 

БР. 
НАЗИВ УСЛУГЕ А.МАРЖА 

1. 
Износ Агенцијске марже на авио превоз у иностранству 0,1 

2. Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у земљи 0,1 



 

3. 
Износ Агенцијске марже на аутобуски превоз у иностранству 0,1 

4. Износ Агенцијске марже на комби превоз у земљи 0,1 

5. 
Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у земљи 0,1 

6. Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у иностранству 0,1 

7. 
Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у земљи 0,1 

8. Износ Агенцијске марже за уплату котизација за скупове у иностранству 0,1 

Укупна цена Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству 

и котизација без ПДВ-а; 

0,1 

Укупна цена Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству 

и котизација са ПДВ-ом; 

0,1 

Рок и начин плаћања; 

(минимум 15 дана од дана и испостављања рачуна) 

15 

Рок важења понуде; 

(минимум 60 дана од дана отварања понуда) 

60 дана 

 
Понуда овог понуђача је оцењена као прихватљива у смислу одредби члана 
3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама и то из следећих разлога: 
 1.  Понуда не садржи битне недостатке који представљају основ за 
одбијање понуде у смислу одредби члана 106. Закона о јавним набавкама, 
што је утврђено на следећи начин: 
 1.1. Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, те у смислу одредби члана 78. став 5. Закона о јавним 
набавкама није у обавези да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова утврђених чланом 75. Закона о јавним 
набавкама. Интернет страница на којој су ови подаци јавно доступни је: 
www.apr.gov.rs. 

1.2. Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове 
захтеване конкурсном документацијом у погледу, техничког и кадровског 
капацитета.  
 1.3 Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда и у 
складу је са захтеваним. 
 1.5. Понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће 
утврдити стварну садржину понуде, односно упоредити је са другим 
понудама.  
 2. Понуда је одговарајућа јер је благовремена и испуњава све услове 
из техничке спецификације. 
 3. Понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача. 
 4. Понуђач је понудио цену која не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке. 
 5. Рок плаћања је 15 дана од дана испстављања рачуна 
 
 



 

Поступак жреба: 
 
 Дана 27.01.2016. године комисија за јавну набавку: Услугe aвиo и 
другoг прeвoзa, смeштaja у зeмљи и инoстрaнству и кoтизaциja, редни 
број 01_ОПУ_2016.  
 
у саставу: 

 
 

 
 

Састав Име и презиме 

1. 
Председник 
комисије 

проф. др Милан Николић-председник, 

Заменик доц. др Жељко Стојанов, 

2. 
Члан Јасмина Ђукић-члан 
Заменик Весна Кељачки 

3. 
Члан мр Синиша Митић- члан 
Заменик Владимир Каруовић 

 
са почетком у 17:00 часова у просторији 5 на Техничком факултету у 
Зрењанину приступила је жребању односно извлачењу понуђача за 
поменуту услугу. 
 
Извлачењу су присуствовали следећи овлашћени представници 
понуђача: 
 
1. TTC Top Travel Centar doo, Београд, Риге од Фере 6 и Bravo Travel doo, 

Београд, Добрачина 9. Стефан Спиридоновић, л.к. 004912316. 
 
2. Fly Fly Travel doo, Кнеза Михајла 30/II, Београд. Игор Илић, јмбг 

1310987710139, л.к. 005274776. 
 

 
Извлачење је почело у 17:00 часова. У претходно припремљену празну 
кутију, убачени су листићи са попуњеним именима понуђача. За то време 
председник комисије је био ван канцеларије у којој се обављало извлачење. 
Председник комисије Проф. др Милан Николић, пошто је ушао у просторију 
где се  спроводио жреб промешао је садржај затворене кутије да би након 
тога извукао листић на коме је писало име понуђача: TC Top Travel Centar 
doo, Београд, Риге од Фере 6 и Bravo Travel doo, Београд, Добрачина 9. 
 
Поступак извлачења се завршио у 17:20 часова и комисија је жребом 
извукла понуђача: TC Top Travel Centar doo, Београд, Риге од Фере 6 и 
Bravo Travel doo, Београд.  
 
 
 
 
 



 

5) Закључак 
        
  Сагласно одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним 
абавкама стекли су се услови да наручилац донесе одлуку о додели 
уговора о јавној набавци.  

 


