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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
и Извештаја о стручној оцени понуда, а након спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности број 04/2019 – услуге - Организација путовања за потребе Музеја Николе Тесле, 
Наручилац доноси 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Big blue Group d.o.o., ПИБ 104518987, МБ 20179961 са 

понудом број 135 од 08.02.2019 године и укупном ценом услуге по особи без пдв у износу од 

0,02 динара, тј. укупном ценом услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуде. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Музеј Николе Тесле, као Наручилац је дана 04.02.2019. године донео Одлуку број 74-2 о 

покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности број 04/2019-Организација 

путовања за потребе Музеја Николе Тесле. Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 

динара. 

Имајући у виду процењену вредност јавне набавке, спроводи се поступак јавне набавке мале 

вредности.  

У складу са чланом 60. став 1. и чланом 62. став 1. Закона, Наручилац је дана 05.02. 2019. 

године објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних 

набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници. 

Комисија за предметну јавну набавку је дана 14.02.2019. године, са почетком у 12,00 часова, 

у просторијама Музеја Николе Тесле, у пуном саставу, приступила јавном отварању понуда. 

Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 14.02.2019. године до 11,30 часова 

достављено осам понуда и то: 

1. Т.П.Младост турист а.д., Булевар ослобођења 56а, Београд, пристигла 08.02.2019. године 

у 11.28 часова 

2. Омега травел д.о.о., Доситејева 7а, Београд пристигла 08.02.2019. године у 14:51 часова 

3. Еуротурс д.о.о. , Николаја Краснова 2, Београд, пристигла 11.02.2019. године у 12:23 

часова 

4. Big Blue Group d.o.o. Beograd, Коларчева 3, Београд пристигла 12.02.2019. у 10:04 часова 

5.  Jumbo travel d.o.o., Београдска 33, Београд пристигла 13.02.2019. године у 12:57 часова 

6. Sky Multicom d.o.o., Шпанских бораца 32, Београд пристигла 13.02.2019.у 13:43 часова  

7. P3 Advertising d.o.o. Beograd Ogranak P3 Travel Beograd, Санџачка 56, Београд пристигла 

14.02.2019. године у 09:26 часова. 

8. Миросс д.о.о., Мајке Јевросиме 19/1, Београд пристигла 14.02.2019. године у 11:06 часова 



Неблаговремених понуда није било.  
Отварању понуда није присуствовао ниједан предстваник понуђача. 
Комисија је приступила отварању понуде и у тачку 8. Записника унела податке из понуде: 
1. Понуђач Т.П.Младост турист а.д., ПИБ 100002151, МБ 07065167, поднео је понуду број 

02-06 од 06.02.2019 године и понудио укупну цену услуге по особи без пдв у износу од 

0,02 динара, тј. укупну цену услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуде. 

2. Понуђач Омега травел д.о.о, ПИБ 104132223, МБ 20096268, поднео је понуду број 

130/19 од 06.02.2019 године и понудио укупну цену услуге по особи без пдв у износу 

од 0,02 динара, тј. укупну цену услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, 

временом обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од 

момента пријема захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана 

отварања понуде. 

3. Понуђач Еуротурс д.о.о, ПИБ 100501854, МБ 17048180, поднео је понуду број 08/19 од 

08.02.2019 године и понудио укупну цену услуге по особи без пдв у износу од 1,00 

динара, тј. укупну цену услуге по особи са пдв у износу од 1,20 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуде. 

4. Понуђач Big blue Group d.o.o, ПИБ 104518987, МБ 20179961 поднео је понуду број 135 

од 08.02.2019 године и понудио укупну цену услуге по особи без пдв у износу од 0,02 

динара, тј. укупну цену услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуде. 

5. Понуђач Jumbo travel d.о.о, ПИБ 104217668, МБ 20117826, поднео је понуду број 48 од 

12.02.2019 године и понудио укупну цену услуге по особи без пдв у износу од 0,02 

динара, тј. укупну цену услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуде. 

6. Понуђач Sky Multicom d.o.o., ПИБ 106297827, МБ 20573503, поднео је понуду број 28 од 

13.02.2019 године и понудио укупну цену услуге по особи без пдв у износу од 0,02 

динара, тј. укупну цену услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуде.  

7. Група понуђача  P3 Advertising d.o.o. Beograd Ogranak P3 Travel Beograd поднео је 

понуду број 142/14 од 14.02.2019 године и понудио укупну цену услуге по особи без 

пдв у износу од 0,02 динара, тј. укупну цену услуге по особи са пдв у износу од 0,02 

динара, временом обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата 

од момента пријема захтева Наручиоца, роком важења понуде од 90 дана од дана 

отварања понуде 

8. Понуђач Miross d.o.o, ПИБ 100048877, МБ 07481721 поднео је понуду број 1005/19 од 

12.02.2019 године и понудио укупну цену услуге по особи без пдв у износу од 0,02 

динара, тј. укупну цену услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуде. 

 

Сагласно члану 104. Закона, понуђачима је достављен примерак Записника електронским 
путем. 
 
Записник о отварању понуда од 14.02.2019.године је саставни део Извештаја о стручној 
оцени понуда. 
 



По окончању поступка јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку број 04/2019 је 
дана 15.02.2019. године, у просторијама Музеја Николе Тесле, у пуном саставу, 
приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда у погледу 
испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној 
документацији. 
 
Комисија је након рачунске контроле понуда, у складу са одредбама члана 93. став 4. 
Закона и констатације да нема рачунских грешака, утврдила следеће: 
 
1. Понуда понуђача Т.П.Младост турист а.д. је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове 

и захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији 

2. Понуда понуђача Омега травел д.о.о. је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и 
захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији. 

3. Понуда понуђача Еуротурс д.о.о. је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве 
предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији 

4. Понуда понуђача Big blue Group d.o.o је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и 
захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији. 

5. Понуда понуђача Jumbo travel d.о.о је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и 
захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији. 

6. Понуда понуђача Sky Multicom d.o.o. је ПРИХВАТЉИВА јер испуњава све услове и 
захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији. 

7. Понуда Групе понуђача  P3 Advertising d.o.o. Beograd Ogranak P3 Travel Beograd је 
ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за 
подношење понуда и Конкурсној документацији. 

8. Понуда понуђача Miross d.o.o је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве 
предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији. 

 
Врста критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Имајући у виду да је више 
понуђача имало исту најнижу понуђену цену и исти резервни критеријум, у складу са 
чланом 84. став 4. Закона и у складу са критеријумом за оцену понуда предвиђеним у 
Конкурсној документацији, Комисија је упутила позив понуђачима чијe су понуде оцењене 
као прихватљиве, а који су имали исту најнижу цену и исто најкраће време резервације 
авио карата и хотелског смештаја од момента пријема захтева Наручиоца, како би се 
могао доделити уговор путем жреба.  
 
У складу са наведеним, позив је упућен следећим понуђачима: 
– Т.П.Младост турист а.д. 

– Омега травел д.о.о. 

– Big blue Group d.o.o 

– Jumbo travel d.о.о 

– Sky Multicom d.o.o. 

– P3 Advertising doo 

– Миросс д.о.о. 

 
Дана 18.02.2019. године, са почетком у 12,00 часова, Комисија је, у просторијама Музеја 
Николе Тесле, приступила поступку жребања.  
Комисија је констатовала да су од позваних понуђача, жребању присуствовали овлашћени 
представници понуђача - Big blue Group d.o.o. – Слободан Жакула и P3 Advertising doo- 
Предраг Бојичић. 
 



На начин описан у позиву за учествовање у поступку жребања, Комисија је приступила 
извлачењу папира на којима су била исписана имена понуђача, те је утврђен следећи 
редослед: 
1. Big blue Group d.o.o 

2. Jumbo travel d.о.о 

3. Т.П.Младост турист а.д. 

4. Sky Multicom d.o.o. 

5. Омега травел д.о.о. 

6. Миросс д.о.о. 

7. P3 Advertising doo 

 
Преставницима понуђача је уручен примерак Записника са жребања док је осталим 
понуђачима који су учествовали у поступку жребања примерак Записника је достављен 
електронским путем. 
По окончању поступка жребања Комисија је приступила рангирању свих прихватљивих 
понуда: 
1. Понуда понуђача Big blue Group d.o.o, ПИБ 104518987, МБ 20179961 са понудом број 

135 од 08.02.2019 године и укупном цеоном услуге по особи без пдв у износу од 0,02 

динара, тј. укупном ценом услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуде. 

2. Понуда понуђача Jumbo travel d.о.о, ПИБ 104217668, МБ 20117826, са понудом број 48 

од 12.02.2019 године и укупном ценом услуге по особи без пдв у износу од 0,02 

динара, тј. укупном ценом услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуде. 

3. Понуда понуђача Т.П.Младост турист а.д., ПИБ 100002151, МБ 07065167, са понудом 

број 02-06 од 06.02.2019 године и укупном ценом услуге по особи без пдв у износу од 

0,02 динара, тј. укупном ценом услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, 

временом обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од 

момента пријема захтева Наручиоца, роком важења понуде од 90 дана од дана 

отварања понуде. 

4. Понуда понуђача Sky Multicom d.o.o., ПИБ 106297827, МБ 20573503, са понудом број 28 

од 13.02.2019 године и укупном ценом услуге по особи без пдв у износу од 0,02 

динара, тј. укупном ценом услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуде 

5. Понуда Понуђач Омега травел д.о.о, ПИБ 104132223, МБ 20096268, са понудом број 

130/19 од 06.02.2019 године и укупном ценом услуге по особи без пдв у износу од 0,02 

динара, тј. укупном ценом услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом 

обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема 

захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуде. 

6. Понуда понуђач Miross d.o.o, ПИБ 100048877, МБ 07481721 са понудом број 1005/19 од 

12.02.2019 године и укупном омуслуге по особи без пдв у износу од 0,02 динара, тј. 

укупном ценом услуге по особи са пдв у износу од 0,02 динара, временом обезбеђења 

авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од момента пријема захтева 

Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуде. 



9. Понуда Групе понуђача  P3 Advertising d.o.o. Beograd Ogranak P3 Travel Beograd са 

понудом број 142/14 од 14.02.2019 године и укупном ценом услуге по особи без пдв у 

износу од 0,02 динара, тј. укупном ценом услуге по особи са пдв у износу од 0,02 

динара, временом обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата 

од момента пријема захтева Наручиоца, роком важења понуде од 90 дана од дана 

отварања понуде. 

Након спроведене стручне оцене понуде и поступка жребања, Комисија је препоручила да 

се као прихватљива изабере понуда понуђача Big blue Group d.o.o, ПИБ 104518987, МБ 

20179961 са понудом број 135 од 08.02.2019 године и укупном цеоном услуге по особи без 

пдв у износу од 0,02 динара, тј. укупном ценом услуге по особи са пдв у износу од 0,02 

динара, временом обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у трајању од 1 сата од 

момента пријема захтева Наручиоца, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања 

понуде. 

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку дат у Извештају о стручној 
оцени понуда и донео Одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Поука о правном леку: 

Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Републичкој комисији који се предаје 
Наручиоцу, у року од 5 дана од дана објављивљња Одлуке о додели Уговора на Порталу јавних набавки.  

 

 

 

                                                               
 


