
Број: 05-11/11 

  

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15),  

 

ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА 

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

објављује обавештење о закљученом уговору 

у поступку јавне набавке услуга – услуге путничке агенције 

 (шифра: ЈНМВ-7/2016) 

 

Назив Наручиоца: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 

Адреса Наручиоца: Пионирска 12, Нови Сад 

Интернет страница Наручиоца: www.gockns.org.rs    

Врста Наручиоца: остало 

Опис предмета набавке: услуга – услуге путничке агенције  

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 

63510000 – услуге путничких агенција и сличних услуга и 60170000 – најам возила за превоз 

путника са возачем. 

Процењена вредност: 2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"  

 
Број 

партије 

 

Назив партије 

Процењена вредност без пореза 

на додату вредност 

1. Услуга организовања једнодневног излета  

375.000,00 динара 

2. Услуге превоза деце на такмичења прве помоћи и 

едукативне семинаре, за период од годину дана 

 

416.666,00 динара 

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

 

Број примљених понуда за партију број 1 : 1 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

  Највиша понуђена цена                298.750,00 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена    298.750,00 динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  Највиша понуђена цена                298.750,00 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена    298.750,00 динара без ПДВ-а 

 

Број примљених понуда за партију број 2 : 1 

 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

  Највиша понуђена цена                100 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена    100 динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  Највиша понуђена цена                100 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена    100 динара без ПДВ-а 

 

http://www.gockns.org.rs/


Датум доношења одлуке о додели уговора: 26. април 2016. године 

Датум закључења уговора за: 28. април 2016. године 

Основни подаци о добављачу: 

Назив: „KOMPAS TOURISAM&TRAVEL“ Нови Сад 

Седиште/адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 15  

Матични број: 08359415   

ПИБ: 101381396 

Период важења уговора: за партију 1: једнократно  

             за партију 2: за годину дана 


