
Tуристичка организација Града Новог Сада 

ДЕЛ. БРОЈ: JНМВ 02/17-477 

РЕД.БРОЈ ЈН:02/17 

ДАНА: 08.03.2017године 

Нови Сад, Трг Слободе 3 

Врста наручиоца: јавна служба  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Услуге:,,Услуге посредовања при обезбеђивању хотелског смештаја и превоза за 

службена путовања у земљи и иностранству“,Партија 2. ,,Услуге посредовања при 

обезбеђивању хотелског смештаја и превоза за службена путовања у земљи“ 

ЈНМВ: 02/17 

Врста предмета набавке: Услуге 

Опис предмета набавке Услуге:,,Услуге посредовања при обезбеђивању хотелског 

смештаја и превоза за службена путовања у земљи и иностранству“,Партија 2. 

,,Услуге посредовања при обезбеђивању хотелског смештаја и превоза за службена 

путовања у земљи“ 

 

Ознака из општег речника набавки: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур 

оператора и услуге помоћи туристима. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 425.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке: 425.000,00 динара без ПДВ-а, односно 510.000,00 

динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена 

Број примљених понуда: 2  (две) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 0,01 динара за извршену услугу по 

особи (цене су без ПДВ-а) 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 0,01 динара за извршену услугу по 

особи  (цене су без ПДВ-а) 

С обзиром да се ради о набавци услуге , чији обим и разноликост је немогуће прецизно 

утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је унапред одредио вредност уговора док 

вредност из понуде представља основ за поређење у оквиру елемента критеријума 

најнижа понуђена цена. 

На основу спроведеног жреба за Партију 2. ,,Услуге посредовања при обезбеђивању 

хотелског смештаја и превоза за службена путовања у земљи“, коверте са 

потенцијалним понуђачима су извучене следећим редоследом: 

1.  TTI ДОО, Теразије 16/V Београд 

2.  KOMPAS TOURISM AND TRAVEL, Булевар Михајла Пупина 15 Нови Сад 



Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:///// 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017.год. 

Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.  

 

Основни подаци о добављачу: TTI ДОО, Теразије 16/V Београд, ПИБ: 100061357 

Матичниброј: 07462166 

 

Период важења уговора: годину дана од дана закључивања. 

Околности које представљају основ за измену уговора: //// 

Лице за контакт: Александар Герић, javnenabavke@turizamns.rs 

 

 


