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ГРАД НОВИ САД 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА 

Трг слободе број 3, Нови Сад 

Број: ЈНМВ 02/19-812 

Шифра: ЈНМВ 02/19 

Дана: 28.03.2019. године 

Нови Сад 

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15),  

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА 

21000 Нови Сад, улица Трг слободе број 3 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуга – Услуге посредовања при 

обезбеђивању хотелског смештаја и превоза за службена путовања у земљи и иностранству, 

обликаована по партијама од 1 до 2 (шифра: ЈНМВ 02/19) 

Партија 1 - Услуге посредовања при обезбеђивању хотелског смештаја и превоза за службена 

путовања у земљи 

 

 

Наручилац: Туристичка организација Града Новог Сада  

Адреса: Трг слободе број 3, Нови Сад  

Интернет страница: www.novisad.travel   

Врста наручиоца: Jaвна служба 

Предмет јавне набавке Услуге посредовања при обезбеђивању хотелског смештаја и превоза за службена 

путовања у земљи и иностранству. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператора и 

услуге помоћи туристима. 

Уговорена вредност: 450.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. Како се обим предметних услуга као ни цене 

путних карата и хотелског смештаја у одређеном периоду године не могу унапред утврдити, Наручилац је 

унапред одредио вредност уговора, а понуђена цена је елемент критеријума најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

Највиша понуђена цена 0,01 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена 0,01 динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша понуђена цена 0,01 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена 0,01 динара без ПДВ-а  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2019. године 

Датум закључења уговора: 27.03.2019. године 

http://www.novisad.travel/
http://www.novisad.travel/
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Период важења уговора: Уговор се закључује на период од годину дана односно до утрошка уговорене 

вредности у зависности ште пре наступи. 

Основни подаци о добављачу: 

Назив: KOMPAS TOURISM &TRAVEL DOO NOVI SAD 

Седиште/адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 15 

Матични број: 08218838 

ПИБ: 101698464 

Законски заступник: Владимир Мацедонић, директор 


