
ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА 

Македонска бр. 22 

11000 Београд  

Број: 03-110/1 

Датум: 01.04.2020. године 

 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Дом омладине Београда,  

 

објављује 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга–  

посредовање при резервацији и обезбеђењу авио карата,  

смештаја, исхране и организације коктела,  

за потребе Дома омладине Београда из Београда 

 

ЈН бр. 1.2.1/20 

 
 

1. Назив и адреса Наручиоца: Дом омладине Београда, Македонска бр. 22, 11000 
Београд. 
 

2. Интернет страна наручиоца: www.domomladine.org. 
 

3. Врста наручиоца: Култура. 
 

4. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – посредовање при резервацији и 
обезбеђењу авио карата, смештаја, исхране и организације коктела. 
 

5. Ознака и назив из Општег речника набавке: 60000000 – услуге превоза, 
55000000 – услуге хотела, ресторана и трговине на мало, 63510000 – услуге 
путничких агенција и сличне услуге и 79952000 – организовање разних дешавања. 

 

6. Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): до износа процењене вредности, 
4.980.000,00 динара. 

 

7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 

8. Број примљених понуда: 4 понуде. 
 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
 

1) JET TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена без ПДВ-а ................................. 4,00 дин. 
 

 Услуге резервације и издавања авио карата за дате дестинације: 1,00 дин. 

 Услуге резервације и издавања ваучера за хотеле: 1,00 дин. 

 Услуге резервације угоститељских објеката: 1,00 дин. 

 Услуге организације коктела: 1,00 дин. 
 
2) KOMPAS TOURISM & TRAVEL, Нови Сад..............................................................4,00 дин. 
 

 Услуге резервације и издавања авио карата за дате дестинације: 1,00 дин. 

 Услуге резервације и издавања ваучера за хотеле: 1,00 дин. 

 Услуге резервације угоститељских објеката: 1,00 дин. 

 Услуге организације коктела: 1,00 дин. 
 

http://www.domomladine.org/


10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач 
неће извршавати уговор преко подизвођача. 

 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.03.2020. године. 
 

12. Датум закључења уговора: 31.03.2020. године. 
 

13. Основни подаци о добављачу: JET TRAVEL DOO, Краља Петра 54, 15000 
Београд, матични број: 06439667, ПИБ: 100120489. 

 

14. Период важења уговора: 12 месеци. 
 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које 
представљају основ за измену уговора. 
 


