
Овлашћено лице Наручиоца – генерални секретар Стрељачког савеза Србије, на основу 
Извештаја комисије о стручној оцени понуда број: 02-12/15/2016 од 18.02.2016. године, а у 

складу са чланом 107. став 3. и чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник 
РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси   
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Јавна набавка број О.П. 3/2016 

 
 I  Уговор у поступку јавне набавке број О.П 3/2016: услуге – Услуге посредовања при 
резервацији хотелског смештаја у земљи спроводи се као поступак јавне набавке у отвореном 
поступку, а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се понуђачу „CD Travel“ 
д.о.о, Краља Милутина 57, Београд. 
 Укупна понуђена цена: 100,00 динара без ПДВ. 
            Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда.  

Начин и рок плаћања: У року од 45 дана након извшене услуге и испостављања рачуна. 
Наручилац ће предметне услуге користити до максималног износа од 3.000.000 динара 

без ПДВ или до 31.12.2016.године, у зависности који се услов први испуни (у овај износ је 
укључена цена услуге посредовања, као и цена хотелског смештаја у земљи на бази ноћења, 
ноћења са доручком, полупансиона или пансиона, према захтеву Наручиоца, са укљученим 
пратећим трошковима). 

.  
  

Образложење:  
 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи  
Процењена вредност: 3.000.000,00 динара без ПДВ.. 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 63500000 – Услуге путничких агенција и 
тур оператера и услуге помоћи туристима. 
 

Одлуком број 02-12/2016 од 15.01.2016. године покренут је поступак јавне набавке у 
отвореном поступку за набавку услуга - Услуге посредовања при резервацији хотелског 
смештаја у земљи. 

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је "најнижа понуђена цена", уколико су 
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.  
 У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као 
најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача са дужим роком плаћања.   

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и рок плаћања, најповољнија 
понуда ће бити изабрана жребом у просторијама Наручиоца. Понуђачи ће о томе бити 
обавештени писаним путем. 

 
Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку су 

објављени на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 15.01.2016. године. Дана 
20.01.2016. године, извршена је измена конкурсне документације. 

Дана 05.02.2016.године је објављено обавештење о продужењу рока за достављање 
понуда. 

 
Благовремено, тј. до 11:00 часова, дана 17.02.2016. године, пристигле су понуде 

следећих понуђача: 
1. „CD Travel“ д.о.о, Краља Милутина 57, Београд (понуда заведена под бројем 02-

12/9/2016 дана 09.02.2016. године у 13:20 часова); 
2.  „Omnipromet“ д.о.о, Савски трг 7, Београд (понуда заведена под бројем 02-

12/10/2016 дана 17.02.2016. године у 10:27 часова); 
   

Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.     
  



Поступак отварања понуда вођен је дана 17.02.2016. године са почетком у 12:00 часова 
на адреси Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5, Београд (Записник о отварању 
понуда број 02-12/11/2016 од 17.02.2016. године). 

 
      Комисија за јавну набавку је након отварања извршила преглед достављених понуда за 
предметну јавну набавку у складу са условима који су тражени предметном конкурсном 
документацијом и утврдила следеће:  
 

Цена и остали подаци из Обрасца понуде: 
 

ПОНУЂАЧ  
Број понуде 
(из Обрасца 

понуде) 

Укупна 
Понуђена цена 

без ПДВ 

Рок важења 
понуде   

Начин и Рок  
плаћања  

„CD Travel“ д.о.о. 
9/2016 од 

09.02.2016. 
100,00 365 дана 45 дана 

„Omnipromet“ 
д.о.о. 

24 од 
12.02.2016. 

100,00 365 дана 45 дана 

 
- Понуда понуђача „CD Travel“ д.о.о, Краља Милутина 57, Београд је прихватљива. 
 
- Понуда понуђача „Omnipromet“ д.о.о, Савски трг 7, Београд је прихватљива. 

 
  

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је "најнижа понуђена цена", уколико су 
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.  
 У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као 
најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача са дужим роком плаћања.   

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и рок плаћања, најповољнија 
понуда ће бити изабрана жребом у просторијама Наручиоца. Понуђачи ће о томе бити 
обавештени писаним путем. 
 

С обзиром да понуде оба понуђача имају исту понуђену цену и исти рок плаћања („CD 
Travel“ д.о.о, и „Omnipromet“ д.о.о.), применом критеријума Уколико две или више понуда имају 
једнаку цену и рок плаћања, најповољнија понуда ће бити изабрана жребом у просторијама 
Наручиоца, , Наручилац Стрељачки савез Србије је позвао представнике Понуђача „CD 
Travel“ д.о.о, Краља Милутина 57 и „Omnipromet“ д.о.о, Савски трг, Београд, да 18.02.2016. 
године у 13:00 часова на адреси Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5, 
Београд дођу на жребање како би се утврдила најповољнија понуда. 

 
Жребање је одржано дана 18.02.2016. године са почетком у 13:05 часова, на адреси 

Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5, Београд (записник са жребања број 02-
12/13/2016 од 18.02.2016.године) 
 
            На жребању је извучена понуда понуђача „CD Travel“ д.о.о, Краља Милутина 57, 
Београд. Није било присутних представника понуђача. 
 
Комисија је предложила наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу „CD Travel“ 
д.о.о, Краља Милутина 57, Београд, за јавну набавку услуга: Услуге посредовања при 
резервацији хотелског смештаја у земљи, поводом чега је сачинила Извештај о стручној оцени 
понуда број 02-12/15/2016 од 18.02.2016.године. 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, 
те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „CD Travel“ 
д.о.о, Краља Милутина 57, Београд, који је у предметном поступку јавне набавке поднео 
понуду број 9/2016 од 09.02.2016..године. 
 



 Укупна понуђена цена: 100,00 динара без ПДВ. 
            Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуда.  

Начин и рок плаћања: У року од 45 дана након извшене услуге и испостављања рачуна. 
Наручилац ће предметне услуге користити до максималног износа од 3.000.000 динара 

без ПДВ или до 31.12.2016.године, у зависности који се услов први испуни (у овај износ је 
укључена цена услуге посредовања, као и цена хотелског смештаја у земљи на бази ноћења, 
ноћења са доручком, полупансиона или пансиона, према захтеву Наручиоца, са укљученим 
пратећим трошковима). 
 
Поука о правном леку: 
Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу  
поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана  
од дана објављивања на Порталу јавних набавки.   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Генерални секретар 

                                    Стрељачког савеза Србије 
 

                                                                                
 

                                                                              
 
                                                                                                 
                               Ненад Петковић 
 
Доставити Одлуку о додели уговора Архиви 
и објавити на Порталу јавних набавки и интернет 
Страни Наручиоца 


