
 
 
 
 

Ha основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник PC - бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности - ЈНМВ бр. 02/17 -            
бр. 22/10 од 22.05.2017. године и предлога Комисије за ЈНМВ 02/17, бр. 22/25 од 15.06.2017. 
године, проф. др Снежана Николић, декан Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Универзитета у Београду, као Наручилац доноси 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА - ЈНМВ бр. 02/17 

 
 

Уговор о Јавној набавци мале вредности - набавка услуга посредовања при куповини авио 
карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи 
и иностранству – ЈНМВ 02/17 – за потребе Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
у Београду 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ 

ПОНУЂАЧУ: Миросс д.о.о., Мајке Јевросиме 19, Београд, заведена под бр. 22/17 од 
05.06.2017. године 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 3.558.333 динара без ПДВ-а,  
         

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 0      динара 
ПДВ: 0      динара 
УКУПНО ЗА УПЛАТУ: 0      динара 
РОК ПЛАЋАЊА:  45 дана од службеног пријема исправно испостављеног рачуна  
РОК ИСПОРУКЕ: 24 сата од пријема писменог захтева Наручиоца 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Наручилац - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у 
Београду донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности - ЈНМВ 
бр. 02/17 - посредовање при куповини авио карата и других путних карата и резервацији 
хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, бр. 22/10 од 22.05.2017. 
године. 
 До истека рока за подношење понуда, 05.06.2017. године до 12:00 часова, на адресу 
Наручиоца приспеле су понуде три понуђача. 

 



 
Понуде су доставили: 

1. TTИ д.о.о, Теразије 16/5, Београд 
2. Jumbo Travel, д.о.о, Београдска 33, Београд 
3. Миросс д.о.о., Мајке Јевросиме 19, Београд 
 

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сaчињaвaњa Зaписникa o oтвaрaњу 
пoнудa бр. 22/18 oд 05.06.2017. гoдинe и Записника о поступку жребања бр. 22/22 од 07.06.2017. 
године, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) приступилa je стручнoj oцeни пoнудa, дaтoj 
у Извeштajу о стручној оцени понуда, бр. 22/25 од 15.06.2017. гoдинe. 

 У Извeштajу o стручнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe: 

 Анализом приспелих понуда сва три понуђача, Комисија је констатовала да су све 
понуде прихватљиве и да су идентичне у погледу понуђене цене, рока плаћања и рока испоруке 
авио-карата/ваучера за хотелски смештај. Како је у самој Конкурсној документацији наглашено 
да ће, у случају да две или више понуда и после употребе додатних критеријума за избор 
најповољније понуде буду истоветне, најповољнија понуда бити изабрана жребом. У 
просторијама Наручиоца, 07.06.2017. године, са почетком у у 12.00 часова, жребом је изабрана 
понуда понуђача Миросс д.о.о., Мајке Јевросиме 19, Београд, заведена под бр. 22/17 од 
05.06.2017. године. 

 Комисија је једногласно констатовала да је понуда понуђача – Миросс д.о.о., Мајке 
Јевросиме 19, Београд, заведена под бр. 22/17 од 05.06.2017. године ИСПРАВНА И 
ПРИХВАТЉИВА, да се уклапа у процењену вредност, те је једногласно дала предлог 
Наручиоцу да донесе Одлуку о избору исте. 

 Наручилац је прихватио предлог Комисије и донео Одлуку о додели уговора којом је 
уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Миросс д.о.о., понуда бр. 22/17 од 
05.06.2017. године. 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана 
од дана њеног објављивања на Порталу за јавне набавке. Захтев за заштиту права подноси се 
Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки.  
 

            

                          Д Е К А Н 

                   Проф. др Снежана Николић 


