
 
                                                                                                

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 
услуга - услуге резервације и обезбеђивања авио карата и закљученог уговора o јавној 
набавци, Гимнастички савез Србије 
                                                      

                                               о б ј а в љ у ј е  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  УСЛУГА –  

 УСЛУГЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА АВИО КАРАТА 
РЕД. БР. ЈНМВ 2/2020 

 

Назив наручиоца:    ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

  

Адреса наручиоца: Београд, Теразије 35/III 

  

Интернет страница наручица: www.gssrb.rs  

  

Врста наручиоца: Грански спортски савез 

  

Врста предмета: Услуге 

  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет набавке су услуге - услуге резервације и обезбеђивања авио карата, ознака и 
назив предмета јавне набавке из ОРН: 63512000 - Продаја путних карата и услуге пакет-
аранжмана. 
  

Уговорена вредност: Уговорена вредност је 2.500.000,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена. Наручилац је унапред одредио вредност уговора, а збир понуђених 
јединичних цена без ПДВ за услугу резервације и обезбеђивања авио карата ће 
представљати цену која је основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и која ће 
се користити за рангирање понуда у фази стручне оцене понуда. 

  

Број примљених понуда: Укупно су примљене 4 (четири) понуде  

 

Понуђена цена: 

- Највиша 4,00 дин без ПДВ 

  

- Најнижа 4,00 дин без ПДВ 

 

http://www.gssrb.rs/


Понуђена цена код 
прихватљивих понуда: 

- Највиша 4,00 дин без ПДВ 

  

- Најнижа 4,00 дин без ПДВ 

 

Део или вредност уговора који ће се 
извршити преко подизвођача: 

Изабрани понуђач је самостално поднео 
понуду 

 

Датум доношења одлуке о додели 
уговора: 

14.02.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 27.02.2020. године  

 

Основни подаци о добављачу: 

Група понуђача коју чине: 

 „P3 ADVERTISING“ ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК Р3 TRAVEL Санџачка 56, Београд и 

„2R TRAVEL“ ДОО Радоја Дакића, ламела 5/11 city kvart, Подгорица, Црна Гора 

„P3 ADVERTISING“ ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК Р3 TRAVEL Санџачка 56, Београд 
(носилац посла) 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  
Чукарица 

Место:  
Београд 

Улица: 
Санџачка 

Број: 
56 

Спрат/стан: 
- 

Матични број: 20541393 

ПИБ: 106137327 

„2R TRAVEL“ ДОО Радоја Дакића, ламела 5/11 city kvart, Подгорица, Црна Гора 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  
Подгорица 

Место:  
Подгорица 

Улица: 
ламела 5/11 city kvart 

Број: 
/ 

Спрат/стан: 
- 

Матични број: 02818574 

ПИБ: 02818574 
 

 

Период важења уговора:  Уговор се закључује на одређено време и то 
до утрошка уговорене вредности, а најдуже 
на период од 12 месеци од дана закључења 
уговора 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

/ 

 

Остале информације: 

/ 

 


