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    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
  НАРОДНА СКУПШТИНА 
     03 Број 404-8/8-20-17 
        28.07.2020. године 
            Б е о г р а д 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 74 и 75. Правилника о набавкама, 

генерални секретар Народне скупштине Републике Србије доноси, 

 
 

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГA, ЈН  бр. 8/20 

 
 
1.   ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ са понуђачем Royaltours d.o.o. Beograd, Булевар 
ослобођења 5, број понуде 70/2020 од 01.07.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 03 бр. 
404-8/8-20-8 од 03.07.2020. године. 
 

2.   Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана 

од дана њеног доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 02.06.2020. године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке  

03 број 404-8/8-20 за набавку услуге - Услуга резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата 

и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству и хотелског смештаја и превоза у земљи и 

одржавања међународних конференција за потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈН бр. 

8/20, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од две године. 

Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелe су четири понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број 

404-8/8-20-9 од 03.07.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 

израдила Извештај о стручној оцени понуда 03 број 404-8/7-20-16 од 27.07.2020. године, у коме је 

констатовала следеће: 

 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Предмет јавне набавке ЈН број 8/20 су услуге - Услуга резервације и посредовања у 

обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству и 

хотелског смештаја и превоза у земљи и одржавања међународних конференција за 

потребе Народне скупштине Републике Србије. 

Циљ поступка: закључење Оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године. 

Назив и ознака из OРН: 60000000 – услуге превоза 

           55110000 – услуге хотелског смештаја 

           63500000 – услуге путничких агенција. 

       

2. Процењена вредност предметне јавне набавке: износи 110.000.000,00 динара без ПДВ-а, 

за период од две године.  

 

3. Дана 03.06.2020. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних  

     набавки и сајту Народне скупштине Републике Србије. 
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4. Укупан број поднетих понуда 

 Благовремено, до 10,00 часова, до дана 03.07.2020. године, пристигле су понуде следећих   

          понуђача и то: 

Број под којим је 
понуда заведена 

П о н у ђ а ч 
(назив, улица, број и место)

 

Датум пријема Час пријема 

03 бр. 404-8/8-20-5 
BIG BLUE GROUP DOO,  
Београд, Коларчева 3 

02.07.2020. год. 10,40 

03 бр. 404-8/8-20-6 
Miross  d.o.o. Beograd, 
Београд, Мајке Јевросиме 19/I 

 
02.07.2020. год 13,20 

03 бр. 404-8/8-20-7 
AEROKARTE DOO BEOGRAD, 
Београд, Булевар М.Пупина 117 

 
02.07.2020. год 14,04 

03 бр. 404-8/8-20-8 
Royaltours d.o.o. Beograd, 
Београд, Булевар ослобођења 5 

 
03.07.2020. год 9,24 

 

 

      5. Отварање понуда 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 03.07.2020. године, у 

просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11,00 

часова, о чему је састављен Записник 03 број 404-8/8-20-9.  

   

   6. Анализа понудa 

Након разматрања понуда, Комисија за јавну набавку утврдила је следеће: 

 

6.1. Понуда понуђача BIG BLUE GROUP DOO, Београд, Коларчева 3: 

 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача 
Начин на који 

понуђач наступа 

Укупна 
понуђена 
цена без 

ПДВ-а 

03 бр. 404-8/8-20-5 

BIG BLUE GROUP DOO, Београд, 
Коларчева 3, 
Матични број: 20179961 
ПИБ:104518987 

Самостално 

бр. понуде 506 од 
01.07.2020. године 

0,00 

 

Прегледом понуде коју је доставио понуђач BIG BLUE GROUP DOO, Београд, Коларчева 3, 
утврђено је да понуда садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних 
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени конкурсном 
документацијом. 
 
 

6.2. Понуда понуђача Miross  d.o.o. Beograd, Београд, Мајке Јевросиме 19/I: 
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача 
Начин на који 

понуђач наступа 

Укупна 
понуђена 
цена без 

ПДВ-а 

03 бр. 404-8/8-20-6 

Miross  d.o.o. Beograd, 
Београд, Мајке Јевросиме 19/I 
Матични број: 07481721 
ПИБ: 100048877 

Самостално 

бр. понуде  
1410/20 од 

01.07.2020. године 

0,00 

 
Прегледом понуде коју је доставио понуђач Miross  d.o.o. Beograd, Београд, Мајке Јевросиме 19/I, 

утврђено је да понуђач не испуњава додатни услов из члана 76. Закона о јавним набавкама како је 

предвиђено конкурсном документацијом, и то услов за финснсијски капацитет „да је понуђач у 

претходној обрачунској (2019.) години имао позитиван пословни резултат (пословни добитак) и да је 
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остварио пословне приходе не мање од 220.000.000,00 динара у претходној пословној години”, како 

је Наручилац захтевао.  

Понуђач Miross d.o.o. Beograd, Београд, Мајке Јевросиме 19/I је у својој понуди, као доказ о 

испуњености наведеног услова за испуњеност финансијског капацитета доставио Извештај о 

бонитету за јавне набавке БОН – ЈН, на основу сажетог биланса успеха је Наручилац утврдио да 

наведени понуђач у претходној обрачунској (2019.) години није остварио пословне приходе „не 

мање од 220.000.000,00 динара“, како је Наручилац захтевао Конкурсном докумантацијом.  

 
 
6.3. Понуда понуђача AEROKARTE DOO BEOGRAD, Београд, Булевар М.Пупина 117: 

 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача 
Начин на који 

понуђач наступа 

Укупна 
понуђена 
цена без 

ПДВ-а 

03 бр. 404-8/8-20-7 

AEROKARTE DOO BEOGRAD, 
Београд, Булевар М. Пупина 117 
Матични број: 20589914 
ПИБ:106383987 

Самостално 

бр. понуде  
25 од 

30.06.2020. године 

0,00 

 

Прегледом понуде коју је доставио понуђач AEROKARTE DOO BEOGRAD, Београд, Булевар М. 
Пупина 117, утврђено је да понуда садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и 
додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени конкурсном 
документацијом. 
 
 
6.4. Понуда понуђача Royaltours d.o.o. Београд, Булевар ослобођења 5: 
 

 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача 
Начин на који 

понуђач наступа 

Укупна 
понуђена 
цена без 

ПДВ-а 

03 бр. 404-8/8-20-8 

Royaltours d.o.o. Beograd, 
Београд, Булевар ослобођења 5 
Матични број: 17299794 
ПИБ: 100377462 

Самостално 

бр. понуде  
70/2020 од 

01.07.2020. године 

0,00 

 
Прегледом понуде коју је доставио понуђач Royaltours d.o.o. Београд, Булевар ослобођења 5, 
утврђено је да понуда садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова 
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени конкурсном документацијом. 
 

 

7. Преглед одговарајућих понуда: 

 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача 
Начин на који 

понуђач наступа 

Укупна 
понуђена 
цена без 

ПДВ-а 

03 бр. 404-8/8-20-5 

BIG BLUE GROUP DOO,  
Београд, Коларчева 3, 
Матични број: 20179961 
ПИБ:104518987 

Самостално 

бр. понуде  
506 од 

01.07.2020. године 

0,00 

03 бр. 404-8/8-20-7 

AEROKARTE DOO BEOGRAD, 
Београд, Булевар М. Пупина 117 
Матични број: 20589914 
ПИБ:106383987 

 

Самостално 

бр. понуде  
25 од 

30.06.2020. године 

0,00 

03 бр. 404-8/8-20-8 

Royaltours d.o.o. Beograd, 
Београд, Булевар ослобођења 5 
Матични број: 17299794 
ПИБ: 100377462 

Самостално 

бр. понуде  
70/2020 од 

01.07.2020. године 

0,00 
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8. Критеријум за оцењивање понуда 

 

Избор најповољније понуде између свих прихватљивих понуда извршиће се применом критеријума 

"најнижа понуђена цена". 

Начини на који ће наручилац извршити доделу Одлуке о закључењу Оквирног споразума у 
ситуацији када постоје две или више одговарајућих понуда са истом најнижом понуђеном 
ценом 
 

Наручилац ће понуђачима упутити обавештење да ће се извршити тестирање које се односи на рок 

извршења услуге. Наручилац ће у обавештењу навести тачан датум тестирања. Одређеног дана који 

је најављен, Наручилац ће упутити захтев за понуду, у исто време, свим горе наведеним понуђачима, 

на e-mail који је понуђач навео у Обрасцу понуде. Време које је меродавно за рачунање рока за 

изршење услуге је време пријема e-mail-a. Понуђачи чије одговарајуће понуде пристигну Наручиоцу 

на e-mail, биће рангирани за доделу оквирног споразума према редоследу приспећа e-mail-a 

(Понуђачу чија одговарајућа понуда прва пристигне, биће додељен оквирни споразум).   

 

Након прегледа и анализе достављених понуда, Наручилац је утврдио да је у предметном поступку 

примио 3 одговарајуће понуде, са истом, најнижом понуђеном ценом.  

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом резервног критеријума, наведеног у 

поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 5.21. Елементи критеријума, како је и 

предвиђено Конкурсном документацијом. 

 

9. Дана 15.07.2020. године Наручилац је понуђачима који су у предметном поступку јавне набавке 

доставили одговарајуће понуде упутио Обавештење 03 Број  404-8/8-20-11 да ће дана 16.07.2020. 

године, на e-mail који је наведен у Обрасцу понуде, упутити писани захтев за понуду за 

обезбеђивање авио карата и резервацију хотелског смештаја, уз достављање више опција, како за 

летове у различито време, у оквиру еконoмске класе, тако и за хотелски смештај. 

 

У складу са наведеним, Наручилац је понуђачима BIG BLUE GROUP DOO, Београд, Коларчева 3, 

AEROKARTE DOO BEOGRAD, Београд, Булевар М. Пупина 117 и Royaltours d.o.o. Beograd, Београд, 

Булевар ослобођења 5, дана 16.07.2020. године на е-маил адресу која је наведена у понуди 

понуђача, у 12:03 часова упутио захтев 03 Број  404-8/8-20-12 за достављањем понуде који гласи:  

 

„Мolimo da dostavite ponudu za avio prevoz na ekonomskoj klasi, (da nisu low Cost kompanije), sa jednim 

prtljagom od 23kg i ručnim, da budu uključeni u cenu, na relaciji Beograd – Seul, Republika Koreja. 

Polazak 01.10.2020. posle 13,00h, iz Beograda i dolazak 02.10.2020. u Seul sa jednim presedanjem, i da je 

vreme između dva leta minimum od 2,5h. 

Povratak 05.10.2020. iz Seula posle 13,00h, sa jednim presedanjem, i vreme između dva leta da je minimum 

2,5h. Dolazak u Beograd 06.10.2020. 

Potrebno je dostaviti sa cenom (minimum dve opcije letova). 

 

Takođe je potrebno dostaviti ponudu za hotelski smeštaj u Seulu, Jung-gu-distrikt (u neposrednoj blizini 

metro stanica Euljiro 1-ga, i City Hall, i da ima liniju prevoza National Assembly u Seulu. 

Potrebno je dostaviti jednu ponudu za smeštaj u 1/1 sobi, u periodu od 02.10.2020.-05.10.2020. u hotelu sa 

4*, sa uključenim doručkom i svim taksama. 

Takođe, potrebno je dostaviti i ponudu za smeštaj u 1/1 sobi ponudu, u periodu od 02.10.2020.-05.10.2020. 

u hotelu sa 5*, sa uključenim doručkom i svim taksama. 

 

Ponude se dostavljaju na e-mail adresu ana.kovacevic@parlament.rs“ 

 

 

 

 

 

mailto:ana.kovacevic@parlament.rs
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9.1. Наручилац је у 12:08 часова добио одговор понуђача Royaltours d.o.o. Beograd, Београд, 

Булевар ослобођења 5, заведен код Наручиоца под бројем 03 Број 404-8/8-20-13, у ком су дате две 

понуде за лет и две понуде за захтевани хотелски смештај и то:  

 

Понуде за летoве: 

Опција 1: Београд – Истанбул- Сеул, Сеул - Истанбул– Београд. Авио компанија Turkish Airlines. 

Полазак из Београда дана 01.10.2020. године у 20,20 часова и долазак у Истанбул  у 23,10 часова 

истог дана. Полазак из Истанбула 02.10.2020. године у 01,45 часова и долазак у Сеул у 17,40 часова 

истог дана. 

Повратак из Сеула дана 05.10.2020. године у 23,45 часова и долазак у Истанбул дана 06.10.2020. 

године у 05,10 часова. Полазак из Истанбула у 07,40 часова и долазак у Београд у 08,20 часова истог 

дана, односно 06.10.2020. године.  

Цена авио карте са укљученим пртљагом од 23 кг и ручним пртљагом износи 62.559,00 динара.  

 

Опција 2:  Београд – Дубаи- Сеул, Сеул- Дубаи- Београд. Авио компанија Emirati Аirlines. 

Полазак из Београда дана 01.10.2020. године у 14,00 часова и долазак у Дубаи у 21,20 часова истог 

дана. Полазак из Дубаиа дана 02.10.2020. године у 03,40 часова и долазак у Сеул у 17,00 часова  

истог дана. 

Повратак из Сеула дана 05.10.2020. године  у 23,55 часова  и долазак у Дубаи наредног дана 

06.10.2020. године у 04,25 часова; Полазак из Дубаиа у 09,05 часова и долазак у Београд у 13,00 

часова истог дана, односно 06.10.2020. године. 

 

Цена авио карте са укљученим пртљагом од 23 кг и ручним пртљагом износи  65.750,00 динара. 

 

Понуде за хотелски смештај:  

Опција 1: LOTTE HOTEL 5*, Сеул, адреса: 30 Eulji-ro, станица метроа: Euljiro 1(il) - ga, дистрикт:Jung-

gu, Seul. Цена у 1/1 соби по ноћи, са укљученим доручком и свим таксама износи 16.970,00 динара. 

 

Провером путем интернета је утврђено да се хотел налази у Сеулу, на адреси: 30 Eulji-ro, 

дистрикт:Jung-gu, Seul. 

 

Опција 2: HOTEL PREZIDENT 4*, Сеул, адреса: 16 Eulji-ro, станица метроа: Euljiro 1(il) - ga, дистрикт: 

Jung-gu, Seul. Цена у 1/1 соби по ноћи, са укљученим доручком и свим таксама износи 12.142,00 

динара. 

 

Провером путем интернета је утврђено да се хотел налази у Сеулу, на адреси: 16 Eulji-ro, дистрикт: 

Jung-gu, Seul. 

 

Након тестирања:  Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај по захтеву за понуду 03 

број 404-8/8-20-12 од 16.07.2020.године је 5 (пет) минута од пријема писменог захтева Наручиоца; 

Понуда понуђача Royaltours d.o.o. Beograd, оцењена је као прихватљива с обзиром да су 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 

 

9.2. Наручилац је у 12:13 часова добио одговор са понудом за лет, а у 12:16 часова добио одговор са 

понудом за хотелски смештај понуђача AEROKARTE DOO BEOGRAD, Београд, Булевар М. Пупина 

117, заведен код Наручиоца под бројем 03 Број  404-8/8-20-14, у ком су дате две понуде за лет и две 

понуде за захтевани хотелски смештај и то:  

 

Понуде за летoве: 

Опција 1:  Београд – Дубаи- Сеул, Сеул- Дубаи- Београд. Авио компанија Emirati Аirlines. 

Полазак из Београда дана 01.10.2020. године у 14,00 часова и долазак у Дубаи у 21,20 часова истог 

дана. Полазак из Дубаиа дана 02.10.2020. године у 03,40 часова и долазак у Сеул у 17,00 часова  

истог дана. 
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Повратак из Сеула дана 05.10.2020. године у 23,55 часова  и долазак у Дубаи наредног дана 

06.10.2020. године у 04,25 часова. Полазак из Дубаиа у 09,05 часова и долазак у Београд у 13,00 

часова истог дана, односно 06.10.2020. године. 

Цена авио карте са свим таксама и ручним и чекираним пртљагом износи  65.673,00 динара. 

 

Опција 2: Београд – Истанбул- Сеул, Сеул - Истанбул– Београд. Авио компанија Turkish Airlines. 

Полазак из Београда дана 01.10.2020. године у 20,20 часова и долазак у Истанбул у 23,10 часова 

истог дана. Полазак из Истанбула 02.10.2020. године у 01,45 часова и долазак у Сеул у 17,40 часова 

истог дана. 

Повратак из Сеула дана 05.10.2020. године у 23,45 часова и долазак у Истанбул дана 06.10.2020. 

године у 05,10 часова. Полазак из Истанбула у 07,40 часова и долазак у Београд у 08,20 часова истог 

дана, односно 06.10.2020. године.  

Цена авио карте сасвим таксам и и ручним и чекираним пртљагом износи 72.910,00 динара.  

 

Понуде за хотелски смештај:  

Опција 1: Nine Tree Premier Myeongdong II 4*, https://ninetreehotel.com  

Цена у 1/1 соби по ноћи, са укљученим доручком и свим таксама износи 300 EUR дневно. City taхе су 

укључене у цену.  

 

Провером путем интернета је утврђено да се хотел налази у Сеулу, на адреси: 28, Mareunnae-ro, 

дистрикт: Jung-gu.  

 

Опција 2: 1 The Shilla Seul 5*, https://www.shilla.net/seoul/index.do 

Цена у 1/1 соби по ноћи, са укљученим доручком и свим таксама износи 325 EUR дневно City taхе су 

укључене у цену.  

 

Провером путем интернета је утврђено да се хотел налази у Сеулу, на адреси: 249 Dongho- ro, 

дистрикт: Jung-gu, Seul.  

 

Након тестирања: Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај по захтеву за понуду 03 

број 404-8/8-20-12 од 16.07.2020. године је 10 (десет) минута од пријема писменог захтева Наручиоца 

за авио карте и 13 (тринаест) минута од пријема писменог захтева Наручиоца за хотелски смештај. 
 

Како је у захтеву из конкурсне документације тражено да рок извршења услуге резервације и 

посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству не 

може бити дужи од 10 минута од пријема писменог захтева наручиоца, Понуда понуђача 

AEROKARTE DOO BEOGRAD оцењена је као неприхватљива с обзиром да кумулативно нису 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 

 

9.3. Наручилац је 13:03 часова добио у одговор понуђача BIG BLUE GROUP DOO, Београд, 

Коларчева 3, заведен код Наручиоца под бројем 03 Број  404-8/8-20-15, у ком су дате две понуде за 

лет и две понуде за захтевани хотелски смештај и то:  

 

Понуде за летoве: 

Опција 1:  Београд – Дубаи- Сеул, Сеул- Дубаи- Београд. Авио компанија Emirati Аirlines. 

Полазак из Београда дана 01.10.2020. године у 14,00 часова и долазак у Дубаи у 21,20 часова истог 

дана. Полазак из Дубаиа дана 02.10.2020. године у 03,40 часова и долазак у Сеул у 17,00 часова  

истог дана. 

Повратак из Сеула дана 05.10.2020. године у 23,55 часова  и долазак у Дубаи  наредног дана 

06.10.2020. године у 04,25 часова; Полазак из Дубаиа у 09,05 часова и долазак у Београд у 13,00 

часова истог дана, односно 06.10.2020. године. 

Цена авио карте по особи износи 500 EUR са свим таксама. 

 

 

 

https://ninetreehotel.com/
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Опција 2: Београд – Истанбул- Сеул, Сеул - Истанбул– Београд. Авио компанија Turkish Airlines. 

Полазак из Београда дана 01.10.2020. године у 09,10 часова и долазак у Истанбул  у 12,00 часова 

Полазак из Истанбула истог дана у 20,25 часова и долазак у Сеул у 12,55 часова наредног дана, 

02.10.2020. године. 

Повратак  из Сеула дана 05.10.2020. године у 23,45 часова и долазак у Истанбул дана 06.10.2020. 

године у 05,10 часова. Полазак из Истанбула у 07,40 часова и долазак у Београд у 08,20 часова истог 

дана, односно 06.10.2020. године.  

Цена авио карте по особи износи 643 EUR са свим таксама. 

Понуђени полазак из Београда је у 09,10 часова, а захтевано је да буде после 13,00 часова. 

 

Понуде за хотелски смештај:  

Опција 1: Metro hotel 4* 

Цена смештаја у једнокреветној (SGL) соби на бази ноћења са доручком за цео боравак по особи је 

173 EUR.  

 

Провером путем интернета је утврђено да се хотел налази у Сеулу, на адреси: 14 Мyeongdong 9ga-gil, 

дистрикт: Jung-gu, Seul.  Хотел има 3*. 

 

Опција 2: Royal hotel Seoul 5*,  

Цена смештаја у једнокреветној (SGL) соби на бази ноћења са доручком за цео боравак по особи је 

484 EUR. 

 

Провером путем интернета је утврђено да се хотел налази у Сеулу, на адреси адреса: 61 Мyeongdong 

-gil, дистрикт: Jung-gu, Seul. Хотел има 4*. 

 

Након тестирања: Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај по захтеву за понуду 03 

број 404-8/8-20-12 од 16.07.2020. године је 60 (шездесет) минута од пријема писменог захтева 

Наручиоца. 

 

Како је у захтеву из конкурсне документације тражено да рок извршења услуге резервације и 

посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству не 

може бити дужи од 10 минута од пријема писменог захтева наручиоца, Понуда понуђача BIG BLUE 

GROUP DOO,  оцењена је као неприхватљива с обзиром да кумулативно нису испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 

 

9.4. Комисија констатује да је применом резервног критеријума, достављањем понуде у траженом 

року - не дужем од 10 минута од пријема писменог захтева наручиоца, а према редоследу приспећа 

e-mail-a са одговарајућом понудом, понуђач Royaltours d.o.o. Beograd, Београд, Булевар 

ослобођења 5, први доставио одговарајућу понуду, у складу са захтевом Наручиоца. 

 

 

10. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија 

 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача број 70/2020 

од 01.07.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 03 бр. 404-8/8-20-8 од 03.07.2020. године, 

коју је поднео понуђач Royaltours d.o.o. Beograd, Београд, Булевар ослобођења 5. 

 

Комисија је предложила наручиоцу да оквирни споразум у поступку јавне набавке услуге - Услуга 

резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у 

иностранству и хотелског смештаја и превоза у земљи и одржавања међународних конференција за 

потребе Народне скупштине Републике Србије, закључи са понуђачем Royaltours d.o.o. Beograd, 

Београд, Булевар ослобођења 5. 
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније 

понуде и  на основу законског овлашћења донело одлуку о закључењу оквирног споразума као у 

диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права 

у року од 10  дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки.  

Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља  

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

 

 

 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 
  
 _________________________ 
 Срђан Смиљанић 

 

Д о с т а в и т и  

 Одељењу за буџетске и финансијско- 

рачуноводствене послове                                  

 Писарници     

 


