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Дел. број   22-15/2018 
Београд,    24.04.2018. године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 
Србије'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу члана 8. став 1. тачка е) Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке – отворени поступак број 04/2018 – Услуге 
резервације и плаћања хотелског смештаја у циљу организовања Европског првенства 
за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, а која је заведена под 
бројем 22-1/2018 од 17.03.2018. године, председник Карате Федерације Србије, у 
својству Руководиоца Наручиоца доноси, 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У поступку јавне набавке – отворени поступак број 04/2018 – Услуге резервације и 
плаћања хотелског смештаја у циљу организовања Европског првенства за сениоре у 
каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, чија је процењена вредност 
2.471.665,00 динара без ПДВ-а, Уговор на основу спроведеног поступка јавне набавке 
број 04/2018, додељује се Понуђачу – ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И 
УСЛУГЕ ''NENEX-TRADE DOO BEOGRAD'', ул. Љубинке Бобић број 38, 11070 
Београд, Нови Београд. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
1) Предмет јавне набавке: 
КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ, ул. Македонска број 28/II, 11000 Београд, донео је 
Одлуку о покретању поступка јавне набавке – отворени поступак број 04/2018 – Услуге 
резервације и плаћања хотелског смештаја у циљу организовања Европског првенства 
за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, заведену под бројем 22-
1/2018 на дан 17.03.2018. године. 
 
2) Процењена вредност јавне набавке:  
Процењена вредност јавне набавке број 04/2018 – Услуге резервације и плаћања 
хотелског смештаја у циљу организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у 
месецу мају 2018. године у Новом Саду, износи 2.471.665,00 динара без ПДВ-а. 
 
3)  Основни подаци о Понуђачу: 
- Понуђач – ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ ''OMEGA 
TRAVEL DOO BEOGRAD'', ул. Доситејева број 7А, 11000 Београд. Понуда је 
достављена путем поште на дан 03.04.2018. године у 14.45 часова, а заведена је код 
Наручиоца под бројем 22-6/2018. 
- Понуђач – ''SKY MULTICOM DOO BEOGRAD'', ул. Шпанских бораца број 32А, 
11070 Београд, Нови Београд. Понуда је предата непосредно на дан 23.04.2018. године 
у 08.50 часова, а заведена је код Наручиоца под бројем 22-7/2018.  
- Понуђач – ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ''NENEX-
TRADE DOO BEOGRAD'', ул. Љубинке Бобић број 38, 11070 Београд, Нови Београд. 
Понуда је предата непосредно на дан 23.04.2018. године у 09.38 часова, а заведена је 
код Наручиоца под бројем 22-9/2018. Представник, Бојана Вукићевић – Овлашћење 
број 22-11/2018 од 23.04.3018. године. 
 
4) Критеријум за доделу Уговора:  
Одлука о избору најповољније понуде биће донета на основу критеријума најниже 
понуђене цене: 

- Рок за извршење појединачне предметне услуге (први резервни 
подкрутеријум). 

- Доступност (други резервни подкритеријум). 
- Рок и начин плаћања (трећи резервни подкритеријум). 
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- Жребање. 
 
Као најповољнија понуда, биће изабрана понуда оног Понуђача која је благовремена, 
одговарајућа и прихватљива и која садржи најнижу понуђену цену за извршење 
појединачне услуге резервације и плаћање хотелског смештаја. Износ за извршење 
појединачне услуге резервације и плаћања хотелског смештаја не може бити нижи од 
100,00 динара без ПДВ-а. Понуда Понуђача која садржи износ за извршење 
појединачне услуге резервације и плаћања хотелског смештаја, који је нижи од 100,00 
динара, биће сматрана као понуда са битним недостацима и биће одбијена у складу са 
чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
 
ПРВИ РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ 
Понуђач је дужан да у понуди наведе рок за извршење појединачне предметне услуге, 
који не може бити краћи од 1 (једног) часа од момента достављања Понуђачу, захтева 
за извршење предметне појединачне услуге од стране Наручиоца, нити може бити дужи 
од 24 (двадесет четири) часа од момента достављања Понуђачу, захтева за извршење 
предметне појединачне услуге од стране Наручиоца. Понуда Понуђача која садржи 
краћи рок за извршење предметне услуге од 1 (једног) часа, као и понуда Понуђача која 
садржи дужи рок за извршење предметне услуге од 24 (двадесет четири) часа, биће 
сматрана као понуда са битним недостацима и биће одбијена у складу са чланом 106. 
став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
Предност има понуда која садржи краћи рок за извршење појединачне предметне 
услуге. 
 
ДРУГИ РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ 
Понуђач је дужан да у понуди наведе временски период доступности запосленог лица 
код Понуђача. Временски рок доступности запосленог лица код Понуђача, не може 
бити краћи од 8 (осам) часова дневно и то сваки дан за време важења предметног 
Уговора о јавној набавци, док рок доступности може максимално да износи 24 
(двадесет четири) часа дневно и  то сваки дан за време важења предметног Уговора о 
јавној набавци. Понуда која садржи краћи временски период доступности од 8 (осам) 
часова дневно и то сваки дан за време важења предметног Уговора о јавној набавци, 
биће сматрана као понуда са битним недостацима и биће одбијена у складу са чланом 
106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
Предност има понуда која садржи дужи временски период доступности запосленог 
лица код Понуђача. 
 
ТРЕЋИ РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ 
Код предметног елемента предност има понуда која садржи најдужи рок плаћања од 
дана достављања исправне фактуре, при чему тај рок не може бити краћи од 8 (осам) 
дана од дана достављања исправне фактуре, ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана од дана 
достављања исправне фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 
119/2012, 68/2015 и 113/2017). Плаћање се врши након извршене предметне услуге, а на 
основу одговарајуће достављене исправне фактуре. Понуде које садрже краћи рок 
плаћања од предвиђеног минималног рока од 8 (осам) дана од дана достављања 
исправне фактуре или садрже дужи рок од предвиђеног максималног рока од 45 
(четрдесет пет) дана од дана достављања исправне фактуре, биће одбијене у складу са 
чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
Предност има понуда која садржи дужи рок плаћања након извршене предметне услуге. 
 
ЖРЕБАЊЕ 
Жребање ће се обавити одмах након окончања поступка отварања понуда у пословним 
просторијама Наручиоца уз сачињавање одговарајућег Записника, те са предметно 
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објашњење мора сматрати и Позивом Понуђачима за жребање и другог позива неће 
бити, при чему је поступак жребања јаван. 
Поступак жребања се спроводи путем извлачења из жреба, папира који су исте 
величине и исте боје. На сваком папиру биће исписано име Понуђача. Жреб треба да 
буде провидан. Из жреба се извлачи само један папир и Понуђачу чије име буде 
наведено на извученом папиру се додељује Уговор о јавној набавци. Жребање се 
спроводи од стране Комисије која спроводи поступак јавне набавке, а папир из жреба 
може да извуче само један од чланова Комисије. Понуђачима који не присуствују 
поступку жребања, Наручилац ће доставити Записник о жребању у року од 3 (три) дана 
од дана окончања поступка жребања. 
 
У случају да после анализе две или више понуда садрже исту најнижу понуђену цену за 
појединачну услугу резервације и плаћања хотелског смештаја, као одлучујући се 
узима подкритеријум рока за извршење појединачне предметне услуге (први резервни 
подкритеријум), ако и након примене првог резервног подкритеријума две или више 
понуда садрже исти рок за извршење појединачне услуге резервације и плаћања 
хотелског смештаја, као одлучујући се узима подкритеријум доступности запосленог 
лица код Понуђача (други резервни подкритеријум). У случају када након примене 
другог резервног подкритеријума две или више понуда садрже исти временски период 
доступности запосленог лица код Понуђача, као одлучијући се узима подкритеријум 
рока и начина плаћања (трећи резервни подкритеријум), ако и након примене 
подкритеријума рока и начина плаћања, две или више понуда садрже исти рок и начин 
плаћања, спроводи се поступак жребања. 
 
5) Назив Понуђача који су доставили благовремене, одговарајуће и прихватљиве 
понуде: 
- Понуђач – ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ ''OMEGA 
TRAVEL DOO BEOGRAD'', ул. Доситејева број 7А, 11000 Београд: 
Цена за појединачну предметну услугу: 
Цена за појединачну предметну услугу без ПДВ-а:         100,00 динара 
Рок за извршење појединачне предметне услуге (први резервни подкритеријум): 
1 (један) час од момента подношења захтева за извршење предметне услуге. 
Доступност (други резервни подкритеријум): 
24 часа дневно и то 7 дана у недељи. 
Рок и начин плаћања (трећи резервни подкритеријум): 
45 дана од дана достављања исправне фактуре. 
 
- Понуђач – ''SKY MULTICOM DOO BEOGRAD'', ул. Шпанских бораца број 32А, 
11070 Београд, Нови Београд: 
Цена за појединачну предметну услугу: 
Цена за појединачну предметну услугу без ПДВ-а:         100,00 динара 
Рок за извршење појединачне предметне услуге (први резервни подкритеријум): 
1 (један) час од момента подношења захтева за извршење предметне услуге. 
Доступност (други резервни подкритеријум): 
24 часа дневно и то 7 дана у недељи. 
Рок и начин плаћања (трећи резервни подкритеријум): 
45 дана од дана достављања исправне фактуре. 
 
- Понуђач – ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ''NENEX-
TRADE DOO BEOGRAD'', ул. Љубинке Бобић број 38, 11070 Београд, Нови Београд: 
 
Цена за појединачну предметну услугу: 
Цена за појединачну предметну услугу без ПДВ-а:         100,00 динара 
Рок за извршење појединачне предметне услуге (први резервни подкритеријум): 
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1 (један) час од момента подношења захтева за извршење предметне услуге. 
Доступност (други резервни подкритеријум): 
24 часа дневно и то 7 дана у недељи. 
Рок и начин плаћања (трећи резервни подкритеријум): 
45 дана од дана достављања исправне фактуре. 
 
Након спроведеног поступка отварања понуда, спроведен је поступак жребања, у вези 
са чим је састављен Записник број 22-13/2018 од 23.04.2018. године. Жребање је 
спроведено под условима који су предвиђени у Конкурсној документацији. Поступку 
жребања је присуствовао само представник Понуђача - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ''NENEX-TRADE DOO BEOGRAD'', ул. 
Љубинке Бобић број 38, 11070 Београд, Нови Београд, при чему је на основу жребања 
извучено име Понуђача - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 
''NENEX-TRADE DOO BEOGRAD'', ул. Љубинке Бобић број 38, 11070 Београд, Нови 
Београд. 
 
6)Назив Понуђача  коме се додељује Уговор:  
Понуђач – . ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ''NENEX-
TRADE DOO BEOGRAD'', ул. Љубинке Бобић број 38, 11070 Београд, Нови Београд. 
 
У складу са наведеним донета је одлука као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против предметне Одлуке може се поднети Републичкој комисији за заштиту права 
преко Наручиоца, Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објављивања предметне Одлуке на Порталу јавних набавки и на интернет презентацији 
Наручиоца, на основу члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
 
 
 
                                                                                                    Председник 
 
                                                                               _______________________________ 
                                                                                                Славољуб Пипер 
 


