
                    

         Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

  Број: 404-00-27-16/20-001-008 

20. фебруар 2020. године 

 Поп Лукина 7-9  

 Б е о г р а д 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 
 

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: Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и 

резервацији хотелског смештаја за службена путовања, ЈНМВ број 1/2020. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге путничких агенција и сличне услуге 63510000; 

Услуге хотелског смештаја -55110000; Услуге превоза – 60000000. 

Уговорена вредност: Уговор се додељује у укупном износу од 4.500.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“. С обзиром да су сви понуђачи понудили 

исту укупну цену услуга, исти рок испоруке авио-карата и других путних карата и/или резервација 

(ваучера) за хотеле и исти рок плаћања, примењен је начин доделе уговора путем жреба. 

Број примљених понуда: 10 (десет) понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена: Цена услуге обезбеђивања – резервације појединачне повратне 

авио карте и друге путне карте за службена путовања износи 1,00 динар, без ПДВ-а. Цена услуге 

обезбеђивања – резервације хотелског смештаја за службена путовања, по соби, износи 1,00 динар, 

без ПДВ-а.  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Цена услуге обезбеђивања – 

резервације појединачне повратне авио карте и друге путне карте за службена путовања износи 1,00 

динар, без ПДВ-а. Цена услуге обезбеђивања – резервације хотелског смештаја за службена 

путовања, по соби, износи 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: 13. фебруар 2020. године. 

Датум закључења уговора: 19. фебруар 2020. године. 

Основни подаци о добављачу: BIG BLUE GROUP, Београд, Коларчева бр. 3, матични број: 

20179961, ПИБ: 104518987. 

Период важења уговора: Годину дана од дана обостраног потписивања.  

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може у складу са чланом 115. 

Закона о јавним набавкама, након закључења уговора, без претходног спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 

до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, што ће бити регулисано посебним 

Анексом. 


