
        На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) и Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца 

 

        Управа за заједничке послове републичких органа по овлашћењу 

      Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 

 

Објављује 

 

      ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ НАРУЏБЕНИЦИ 

 

Организовање службених путовања у земљи и иностранству - Услуга обезбеђивања авионског 

превоза и хотелског смештаја за запосленог који ће присуствовати практичном семинару 

„Управљање уговором у јавним набавкама“ у Барселони, Шпанија (јавна набавка број 4/2019) 

 

1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Републичка комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, Немањина 22-26, 11000, Београд,  www.kjn.rs. 

 

2. Врста наручиоца: државни орган 

 

3. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга - 

Организовање службених путовања у земљи и иностранству - Услуга обезбеђивања 

авионског превоза и хотелског смештаја за запосленог који ће присуствовати практичном 

семинару „Управљање уговором у јавним набавкама“ у Барселони, Шпанија, ОРН: 

63516000-9 Услуге организације путовања. 

 

4. Опис услуга које су предмет Наруџбенице: услуга - набавку услуге организације 

службеног путовања у земљи и иностранству, у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима из ове области, ОРН: 63516000-9 Услуге организације путовања. 

 

5. Уговорена вредност: 1.833.333,00 без ПДВ-а, односно 2.200.000,00 динара са ПДВ-ом 

 

6. Критеријум за доделу Наруџбенице: најнижа понуђена цена 

 

7. Број примљених понуда: 2 (две) 

 

8. Понуђена цена: -     највиша: 180.342,00 динара без ПДВ-а 

-  најнижа: 176.882,13 динара без ПДВ-а 

 

9. Понуђена цена код прихватљиве понуда: -     највиша: 180.342,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа: 176.882,13 динара без ПДВ-а 

      

 

10.  Датум доношења одлуке о издавању Наруџбенице: 25.02.2020. године 

 

11.  Датум издавања Наруџбенице: 02.03.2020. године 

 

12.  Основни подаци о понуђачу„OMEGA TRAVEL“ d.o.o. из Београда, Доситејева 7,  

ПИБ:104132223, МБ: 20096268 

 

13.  Период важења Наруџбенице: до испуњења свих уговорних обавеза 

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене. 

 

http://www.kjn.rs/

