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  На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

 

објављује:               

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима 

 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија – Управа за 

трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, www.trezor.gov.rs;  

Врста наручиоца: орган државне управе;  

Предмет набавке: услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и 

резервацијa хотелског смештаја за службена путовања, ЈНМВ број 02/2018, по партијама, и 

то:  

Партија број 1 - Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата;  

Партија број 2 - Резервација хотелског смештаја за службена путовања;  

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге путничких агенција и сличне услуге - 

63510000, по партијама: 

Партија 1 – 60400000 – услуге авио – превоза.  

Партија 2 – 55110000 – услуге хотелског смештаја. 

Уговорена вредност за партију број 1: 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а;  

Уговорена вредност за партију број 2: 2.500.000,00 динара, без ПДВ-а;  

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“, за партије број: 1 и 2;  

Број примљених понуда: за партију број 1 примљено је 8 понуда; за партију број 2 

примљено је 10 понудa;  

Највиша и најнижа понуђена цена за партију број 1: Цена услуге резервације појединачне 

повратне авио карте и друге путне карте, за службена путовања у земљи 1,00 динар, без 

ПДВ-а; Цена услуге резервације појединачне повратне авио карте и друге путне карте, за 

службена путовања у иностранству 1,00 динар, без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију број 2: Цена услуге обезбеђивања - 

резервације хотелског смештаја, по соби, (ноћење са доручком), за службена путовања у 

земљи 1,00 динар, без ПДВ-а; Цена услуге обезбеђивања - резервације хотелског смештаја, 

по соби, (ноћење са доручком), за службена путовања у иностранству 1,00 динар, без ПДВ-а. 

 Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију број 1: Цена 

услуге резервације појединачне повратне авио карте и друге путне карте, за службена 



2 

 

путовања у земљи 1,00 динар, без ПДВ-а; Цена услуге резервације појединачне повратне 

авио карте и друге путне карте, за службена путовања у иностранству 1,00 динар, без ПДВ-а. 

 Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију број 2: Цена 

услуге обезбеђивања - резервације хотелског смештаја, по соби, (ноћење са доручком), за 

службена путовања у земљи 1,00 динар, без ПДВ-а; Цена услуге обезбеђивања - резервације 

хотелског смештаја, по соби, (ноћење са доручком), за службена путовања у иностранству 

1,00 динар, без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач не извршава 

уговор са подизвођачем;  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.02.2018. године;  

Датум закључења уговора: 13.02.2018. године, за партију број 1;  

Датум закључења уговора: 13.02.2018. године, за партију број 2;  

Основни подаци о добављачу:  

- за партију број: 1 - Miross DOO, Београд, Мајке Јевросиме 19/1, ПИБ 100048877, матични 

број 07481721; 

- за партију број: 2 - OMEGA TRAVEL DOO, Београд, Доситејева 7а, ПИБ 104132223, 

матични број 20096268. 

Период важења уговора: Уговор за партију број 1 примењује се од 28.03.2018. године и 

важи годину дана од дана почетка примене. Уговор за партију број 2 примењује се од дана 

потписивања обе уговорне стране и важи годину дана.  

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


