
 

 
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ 

Број: 194/15 

Датум: 24. мај 2018. године 

Нови Сад, Војводе Путника 2 

Тел. 381 21 4754 128, 4754 148 

office@zkv.rs  

www.zkv.rs  

ЈНМВ број 2/2018 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015),  

 

ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ 

Нови Сад, Војводе Путника 2 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима  

 

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 

Завод за културу Војводине, Нови Сад, Војводе Путника 2, www.zkv.rs  

 

Предмет јавне набавке:  услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата 

и резервацији хотелског смештаја за службена путовања, за потребе Завода за културу 

Војводине, ЈНМВ број 2/2018, по партијама 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге путничких агенција и сличне услуге - 

63510000 , по партијама: 

Партија 1 – 60400000 – услуге авио – превоза  

Партија 2 – 55110000 – услуге хотелског смештаја 

 

Уговорена вредност за партију број 1: 1.331.640,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност за партију број 2: 955.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“, за партије број:1 и 2 

 

Број примљених понуда: за партију број 1 примљене су две понуде, а за партију 2 једна понуда 

 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију број 1: Цена услуге резервације појединачне 

повратне авио карте и друге путне карте, за службена путовања у земљи без ПДВ-а: 1,00 динар, 

без ПДВ –а; Цена услуге резервације појединачне повратне авио карте и друге путне карте, за 

службена путовања у иностранству без ПДВ-а: 1,00 динар. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију број 2: Цена услуге обезбеђивања - резервације 

хотелског смештаја,  по соби, (ноћење са доручком) за службена путовања у земљи без ПДВ-а: 
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1,00 динар; цена услуге обезбеђивања - резервације хотелског смештаја, по соби, (ноћење са 

доручком) за службена путовања у иностранству без ПДВ-а: 1,00 динар. 

 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1: Цена услуге 

резервације појединачне повратне авио карте и друге путне карте, за службена путовања у 

земљи без ПДВ-а: 1,00 динар, без ПДВ –а; Цена услуге резервације појединачне повратне авио 

карте и друге путне карте, за службена путовања у иностранству без ПДВ-а: 1,00 динар. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2: Цена услуге 

обезбеђивања - резервације хотелског смештаја,  по соби, (ноћење са доручком) за службена 

путовања у земљи без ПДВ-а: 1,00 динар; цена услуге обезбеђивања - резервације хотелског 

смештаја, по соби, (ноћење са доручком) за службена путовања у иностранству без ПДВ-а: 1,00 

динар. 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: пружалац услуге не 

извршава уговор са подизвођачем  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: Одлука број 194/12 од 15. маја 2018. године. 

 

Датум закључења уговора: 22. маја 2018. године, за партију број 1 

Датум закључења уговора: 22. маја 2018. године, за партију број 2 

 

Основни подаци о пружаоцу услуге:   

- за партију 1: Еуротурс Ниш доо, Душанова 94, Ниш, Огранак Нови Сад, Васе Пелагића 11, 

Нови Сад, ПИБ: 100501854,  матични број 17048180 

- за партију 2: Кompas Tourism&Travel, Булевар Михајла Пупина 15,  Нови Сад, ПИБ:101698464, 

матични број 8218838 

 

Период важења уговора: Уговор за партију број 1 примењује се од дана потписивања обе 

уговорне стране и важи до 31. децембра 2018. године. Уговор за партију број 2 примењује се од 

дана потписивања обе уговорне стране и важи за 2018. буџетску годину. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 


