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На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о 

покретању отвореног поступка јавне набавке услуга са циљем закључења 

оквирног споразума који се односи на „Излети за пензионере“, I бр 404-16/20 од 

22.01.2020. по Позиву бр 404-16/20,  доносим 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о закључењу оквирног споразума 

 

  

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум са понуђачем „LIBERTY TRAVEL“ 

д.о.о. Београд, Ул. Булевар Револуције бр 34, Калуђерица, број понуде: 387/2020 

од 24.01.2020.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-16/20 од 

21.01.2020. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга са циљем 

закључења оквирног споразума који се односи  на „Излети за пензионере – 

Упознајмо Србију“, ОРН 63516000 (у даљем тексту: предметна јавна набавка), 

коју спроводи Комисија за јавне набавке.  

         Процењена вредност јавне набавке је до 16.666.666,66 динара без ПДВ-а. 

         Дана 21.01.2020. Позив за достављање понуда под бр 404-16/20 је 

постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника и на сајту 

ГО Вождовац. У наведеном позиву утврђен је критеријум за доделу оквирног 

споразума и то најнижа понуђена цена. Дана 21.02.2020. године је у 

просторијама Градске општине Вождовац спроводен поступак јавног отварања 

понуда, о чему је састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда није 

присуствовао представник понуђача. Комисија је констатовала да 

неблаговремених понуда није било. 

Стручна оцена понуда спроведена је дана 26.02.2020.  на основу које је 

сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај). 

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

  

 

ПРЕГЛЕД ПОНУДА 

 

На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са  поднетим доказима  о 

испуњености услова предвиђених чланом  75. и 76. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да је 

пристигла једна понуда и то:   

 

                            

1. ПОНУДА Бр: 404-16/20-I „LIBERTY TRAVEL“ д.о.о. Београд, Ул. 

Булевар Револуције бр 34, Калуђерица, благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 
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1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 21.221,58 динара без ПДВ-а 

 

односно  24.472,00 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испостављања рачуна. 

 

3) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

понуда, а имајући у виду да је критеријум за доделу оквирног споразума 

најнижа понуђена цена, као и с обзиром на то да је у поступку ове јавне 

набавке пристигла само једна понуда, није било услова за примену 

утврђеног критеријума и сачињавање ранг листе. 

 

            

 

 
На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-16/20 од 

26.02.2020. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

         Одлуку доставити: Председнику комисије за јавне набавке, Одељењу за 

финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац 

и објавити на Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац. 
 

           Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

I Број: 404-16/20  од                   26.02.2020.   

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


