
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1

ГРАФИЧКО-МЕДИЈСКА ШКОЛА

ПИБ:  101995752 

ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 19

11070 НОВИ БЕОГРАД

Република Србија

Датум: 10.02.2023

Број: 02-92/1

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац: ГРАФИЧКО-МЕДИЈСКА ШКОЛА

Референтни број: Н-11/2023

Назив набавке: Организација екскурзија за ученике по партијама

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2023/С Ф02-0001084

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге

Главна CPV ознака: 63510000

Назив предмета / партије: Организација екскурзија за ученике по партијама

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 17.900.000,00 Валута: РСД

Уговор се додељује групи понуђача:

Фантаст тоурист доо, 103801203, Јеврејска 8, Нови сад, 21000, Србија

ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & СЕРВИЦЕ ДОО НОВИ САД, 111796610, Гајева 1-3, Нови Сад, 21000, Србија

Вредност уговора (без ПДВ):33.333,32

Вредност уговора (са ПДВ): 40.000,00

Валута: РСД



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подаци о поступку

Назив поступка Организација екскурзија за ученике по партијама

Реф. број Н-11/2023

Врста поступка Отворени поступак

Број и датум одлуке о спровођењу Н-11/2023, 19.01.2023

Процењена вредност 17.900.000,00

Техника

ЦПВ 63510000-Услуге путничких агенција и сличне услуге

Кратак опис набавке

Подељен у партије НЕ

Образложење зашто предмет није 
подељен у партије

Број огласа 2023/С Ф02-0001084

Врста огласа Јавни позив

Објављено 21.01.2023

Рок за подношење 06.02.2023 12:00:00

Чланови комисије за јавну набавку

Име и презиме

Радмила Аврамовић

Зоран Милановић

Александра  Стојковић

Подаци о предмету / партијама

Назив партије Организација екскурзија за ученике по партијама
Критеријум за доделу уговора на 
основу

Цене



Подаци о отварању
Датум и време отварања: 06.02.2023 12:00:00
Електронско отварање понуда завршено у: 06.02.2023 12:02:41
Број пристиглих понуда / пријава 1

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођач
и

Датум и време подношења

Фантаст тоурист доо, Јеврејска 8, 21000, Нови сад, 
Србија;ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & СЕРВИЦЕ ДОО НОВИ САД, Гајева 1-
3, 21000, Нови Сад, Србија

Група понуђача 0602/23-1 НЕ 5.2.2023. 23:49:07

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА



Аналитички приказ поднетих понуда
Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ)

Валута Рок и начин 
плаћања

Рок 
важења 
понуде

Фантаст тоурист 
доо;ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & 
СЕРВИЦЕ ДОО НОВИ САД

33333.32 40000.00 РСД Цене у 
"Укупна 
цена са и 
без пдв-а" 
изнад 
односе се 
на цену по 
ученику за 
партију 1. У 
наставку 
следе цене 
за партију 1 
за 150 
ученика и 
остале 
партије 2-5. 
Партија 1: 
Укупна цена 
за 150 
ученика 
износи 
4.999.998,00 
дин без пдв-
а, односно 
6.000.000,00 
дин са пдв-
ом. Партија 
2: Цена по 
ученику без 
пдв-а: 
9.166,66 
дин, цена са 
пдв-ом: 
11.000,00 
дин, укупна 
цена за 150 
ученика је 
1.374.999,99 
дин без пдв-
а, односно 
1.650.000,00 
са пдв-ом. 
Партија 3: 
цена по 

60



ученику је 
18.749,99 
дин без пдв-
а, односно 
22.500,00 
дин са пдв-
ом. За 150 
ученика је 
2.812.498,50 
дин без пдв-
а, односно 
3.375.000,00 
дин са пдв-
ом. Партија 
4: Цена је 
17.499,99 
дин без пдв-
а по 
ученику, 
односно 
21.000,00 
дин са пдв-
ом. Цена за 
150 ученика 
је 
2.624.998,50 
дин без пдв-
а, односно 
3.150.000,00 
дин са пдв-
ом. Партија 
5: Цена по 
ученику је 
14.166,66 
дин без пдв-
а, односно 
17.000,00 
дин са пдв-
ом. Цена за 
150 ученика 
је 
2.124.999,00 
дин без пдв-
а, односно 
2.550.000,00 
дин са пдв-
ом. 
Плаћање 
укупне цене 
врши се на 
следећи 
начин: 



аванс – 60% 
од укупне 
цене, пре 
почетка 
реализације 
путовања, 
остатак од 
40% од 
укупне цене 
у року од 45 
дана од 
дана 
испоставља
ња коначне 
фактуре, по 
извршеној 
реализацији 
путовања, 
на основу 
извештаја о 
извршеној 
услузи. 
Коначна 
фактура 
испоставља 
се најраније 
пошто 
стручни 
вођа 
путовања 
сачини 
извештај, 
који подноси 
директору 
школе, са 
оценом о 
извођењу и 
квалитету 
пружених 
услуга. 

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки
Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ)

Валута Рок и начин 
плаћања

Рок 
важења 
понуде

Фантаст тоурист 33333.32 40000.00 РСД Цене у 60



доо;ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & 
СЕРВИЦЕ ДОО НОВИ САД

"Укупна 
цена са и 
без пдв-а" 
изнад 
односе се 
на цену по 
ученику за 
партију 1. У 
наставку 
следе цене 
за партију 1 
за 150 
ученика и 
остале 
партије 2-5. 
Партија 1: 
Укупна цена 
за 150 
ученика 
износи 
4.999.998,00 
дин без пдв-
а, односно 
6.000.000,00 
дин са пдв-
ом. Партија 
2: Цена по 
ученику без 
пдв-а: 
9.166,66 
дин, цена са 
пдв-ом: 
11.000,00 
дин, укупна 
цена за 150 
ученика је 
1.374.999,99 
дин без пдв-
а, односно 
1.650.000,00 
са пдв-ом. 
Партија 3: 
цена по 
ученику је 
18.749,99 
дин без пдв-
а, односно 
22.500,00 
дин са пдв-
ом. За 150 
ученика је 
2.812.498,50 



дин без пдв-
а, односно 
3.375.000,00 
дин са пдв-
ом. Партија 
4: Цена је 
17.499,99 
дин без пдв-
а по 
ученику, 
односно 
21.000,00 
дин са пдв-
ом. Цена за 
150 ученика 
је 
2.624.998,50 
дин без пдв-
а, односно 
3.150.000,00 
дин са пдв-
ом. Партија 
5: Цена по 
ученику је 
14.166,66 
дин без пдв-
а, односно 
17.000,00 
дин са пдв-
ом. Цена за 
150 ученика 
је 
2.124.999,00 
дин без пдв-
а, односно 
2.550.000,00 
дин са пдв-
ом. 
Плаћање 
укупне цене 
врши се на 
следећи 
начин: 
аванс – 60% 
од укупне 
цене, пре 
почетка 
реализације 
путовања, 
остатак од 
40% од 
укупне цене 



у року од 45 
дана од 
дана 
испоставља
ња коначне 
фактуре, по 
извршеној 
реализацији 
путовања, 
на основу 
извештаја о 
извршеној 
услузи. 
Коначна 
фактура 
испоставља 
се најраније 
пошто 
стручни 
вођа 
путовања 
сачини 
извештај, 
који подноси 
директору 
школе, са 
оценом о 
извођењу и 
квалитету 
пружених 
услуга. 

Стручна оцена
Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не 

разматра
Износ Износ (са ПДВ) Валута

Фантаст тоурист доо;ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & 
СЕРВИЦЕ ДОО НОВИ САД

ДА НЕ 33.333,32 40.000,00 РСД

Напомена уз преглед понуде: Приликом стручне оцене понуда комисија је установила да је група привредних субјеката Фантаст тоурист д.о.о 
ул. Јеврејска број 8 Нови Сад и Фантаст травел и сервице д.о.о. ул.Гајева 1-3 Нови Сад испунила услове из члана 
146 ЗЈН и да се прихвата понуда наведене групе по партијама како следи:
Партија  1: Укупна цена за 150 ученика износи 4.999.998,00 дин без пдв-а, односно 6.000.000,00 динса пдв-ом. 
Партија 2: Цена по ученику без пдв-а: 9.166,66 дин, цена са пдв-ом: 11.000,00 дин, укупна цена за 150 ученика 
је1.374.999,99 дин без пдв-а, односно 1.650.000,00 са пдв-ом. 
Партија 3: цена по ученику је 18.749,99 дин без пдв-а, односно 22.500,00 дин са пдв-ом. За 150 ученика је 
2.812.498,50 дин без пдв-а, односно 3.375.000,00 дин са пдв-ом. 



Партија 4: Цена је 17.499,99 дин без пдв-а по ученику, односно 21.000,00 дин са пдв-ом. Цена за 150 ученика је 
2.624.998,50 дин без пдв-а, односно 3.150.000,00 дин са пдв-ом. 
Партија 5: Цена по ученику је 14.166,66 дин без пдв-а, односно 17.000,00 дин са пдв-ом. Цена за 150 ученика је 
2.124.999,00 дин без пдв-а, односно 2.550.000,00 дин са пдв-ом.
Плаћање укупне цене врши се на следећи начин: аванс – 60% од укупне цене, пре почетка реализације путовања, 
остатак од 40%
од укупне цене у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, по извршеној реализацији путовања, 
на основу извештаја о извршеној услузи. Коначна фактура испоставља се најраније пошто стручни вођа путовања 
сачини извештај, који подноси директору школе, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга.
 Након прегледа понуда комисија је утврдила да су испуњени услови из члана 146 ЗЈН

Уговор ће се доделити ДА
Сукоб интереса који је утврђен и мере 
које су поводом тога предузете
Додатни подаци / Напомена

Понуђач Ранг Образложење ранга Бира се
Фантаст тоурист доо;ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & 
СЕРВИЦЕ ДОО НОВИ САД

1 Партија 1: Укупна цена за 150 ученика износи 4.999.998,00 дин без пдв-а, 
односно 6.000.000,00 дин
са пдв-ом. 
Партија 2: Цена по ученику без пдв-а: 9.166,66 дин, цена са пдв-ом: 
11.000,00 дин, укупна цена за 150 ученика је
1.374.999,99 дин без пдв-а, односно 1.650.000,00 са пдв-ом. 
Партија 3: цена по ученику је 18.749,99 дин без пдв-а, односно 22.500,00 дин 
са пдв-ом. За 150 ученика је 2.812.498,50 дин без пдв-а, односно 
3.375.000,00 дин са пдв-ом. 
Партија 4: Цена је 17.499,99 дин без пдв-а по ученику, односно 21.000,00 
дин са пдв-ом. Цена за 150 ученика је 2.624.998,50 дин без пдв-а, односно 
3.150.000,00 дин са пдв-ом. 
Партија 5: Цена по ученику је 14.166,66 дин без пдв-а, односно 17.000,00 
дин са пдв-ом. Цена за 150
ученика је 2.124.999,00 дин без пдв-а, односно 2.550.000,00 дин са пдв-ом.

ДА

Образложење избора На основу стручне оцене понуде  комисија је утврдила да су испуњени услови из члана 146 ЗЈН и предлаже да се 
уговор за ЈН број 11/23 организацију екскурзуја ученика по партијама:
Партија 1 Класична Италија: Укупна цена за 150 ученика износи 4.999.998,00 дин без пдв-а, односно 6.000.000,00 
дин са пдв-ом. 
Партија 2 Источна Србија : Цена по ученику без пдв-а: 9.166,66 дин, цена са пдв-ом: 11.000,00 дин, укупна цена за 



150 ученика је 1.374.999,99 дин без пдв-а, односно 1.650.000,00 са пдв-ом. 
Партија 3 Македонија : цена по ученику је 18.749,99 дин без пдв-а, односно 22.500,00 дин са пдв-ом. За 150 ученика 
је 2.812.498,50 дин без пдв-а, односно 3.375.000,00 дин са пдв-ом.
Партија 4 Македонија пролеће: Цена је 17.499,99 дин без пдв-а по ученику, односно 21.000,00 дин са пдв-ом. Цена 
за 150 ученика је 2.624.998,50 дин без пдв-а, односно3.150.000,00 дин са пдв-ом. Партија 5 Требиње пролеће: Цена 
по ученику је 14.166,66 дин без пдв-а, односно 17.000,00 дин са пдв-ом. Цена за 150 ученика је 2.124.999,00 дин без 
пдв-а, односно 2.550.000,00 дин са пдв-м.
додели групи привредних субјеката ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & СЕРВИЦЕ ДОО НОВИ САД и Фантаст тоурист доо Нови 
Сад.

Подаци о члановима групе изабраног понуђача и деловима које ће извршавати чланови

Група понуђача Члан групе Вредност или проценат дела који ће 
извршавати 

Предмет или количина који ће 
извршавати

ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & СЕРВИЦЕ ДОО И ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО
Фантаст тоурист доо 20% Учесник групе понуђача обезбеђује 

превоз према условима конкурсне 
документације и потребна 
финансијска средства обезбеђења 
заједничке понуде

ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & СЕРВИЦЕ ДОО 
НОВИ САД

80% -припреми и поднесе понуду
- закључи уговор са наручиоцем, 
изда фактуру и наплати услугу за 
коју се закључује уговор у корист 
свог рачуна,
- припреми програм путовања и 
сачини калкулацију ради 
утврђивања цене понуде,
- обезбеди смештај у складу са 
понудом за путнике и да им 
обезбеди путно осигурање и друга 
осигурања у складу са понудом,
- да достави сву документацију 
неопходну за подношење 
заједничке понуде,
- обезбеди потребно особље за 
реализацију програма путовања 
који је предмет уговора са 
наручиоцем,



- потпише записник о реализацији 
путовања и прими евентуалну 
рекламацију
- изврши контролу понуде и проверу 
тачности унетих података,
- да достави сву документацију 
неопходну за подношење 
заједничке понуде,
- да именује свог представника у 
поступку решавања евентуалне 
рекламације.



На основу стручне оцене понуде  комисија је утврдила да су испуњени услови из члана 146 ЗЈН и предлаже да се уговор за ЈН број 
11/23 организацију екскурзуја ученика по партијама:
Партија 1 Класична Италија: Укупна цена за 150 ученика износи 4.999.998,00 дин без пдв-а, односно 6.000.000,00 дин са пдв-ом. 
Партија 2 Источна Србија : Цена по ученику без пдв-а: 9.166,66 дин, цена са пдв-ом: 11.000,00 дин, укупна цена за 150 ученика је 
1.374.999,99 дин без пдв-а, односно 1.650.000,00 са пдв-ом. 
Партија 3 Македонија : цена по ученику је 18.749,99 дин без пдв-а, односно 22.500,00 дин са пдв-ом. За 150 ученика је 2.812.498,50 
дин без пдв-а, односно 3.375.000,00 дин са пдв-ом.
Партија 4 Македонија пролеће: Цена је 17.499,99 дин без пдв-а по ученику, односно 21.000,00 дин са пдв-ом. Цена за 150 ученика 
је 2.624.998,50 дин без пдв-а, односно3.150.000,00 дин са пдв-ом. Партија 5 Требиње пролеће: Цена по ученику је 14.166,66 дин 
без пдв-а, односно 17.000,00 дин са пдв-ом. Цена за 150 ученика је 2.124.999,00 дин без пдв-а, односно 2.550.000,00 дин са пдв-м.
додели групи привредних субјеката ФАНТАСТ ТРАВЕЛ & СЕРВИЦЕ ДОО НОВИ САД и Фантаст тоурист доо Нови Сад.

Упутство о правом средству:
Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)

                                   Директор 

                                          _________________________________
                              Проф.  Милош Букумира


