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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Услуга –  организација службених путовања у земљи и иностранству 
63510000 – услуге путничких агенција и сличне услуге 
 
Уговорена вредност износи: 
 

Резервација авио карте у региону:       
Резервација авио карте у свету : 
Резервација хотелског смештаја у 
иностранству: 
 

 0,01 динара 
0,01 динара 
0,01 динара 
0,01 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ),  
Резервација авио карте у региону:       
Резервација авио карте у свету : 
Резервација хотелског смештаја у 
иностранству: 
 

0,01 динара 
0,01 динара 
0,01 динара 
0,01 динара 

 
Критеријуми         
МС-Дирекција за водне путеве је уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „ 
најниже цене“ по следећој методологији: 

 Укупна цена се бодује на следећи начин: Максимално број бодова износи 100  

За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ додељује се 100 бодова.  

Сваки следећи бод за понуђену укупну цену без ПДВ, израчунава се по формули : 

Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ  x  100 

Понуђена укупна цена без ПДВ 

Број примљених понуда – 7 (sedam) 

Понуђена цена  за: 

Резервација авио карте у региону:     највиша:    2.000,00 динара 
                                                               најнижа:           0,01 динара 
 Резервација авио карте у свету :      највиша:    2.500,00  динара 
                                                              најнижа:            0,01 динара 
Резервација хотелског смештаја 
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 у иностранству:                                  највиша:   3.000,00 динара 
                                                              најнижа:          0,01 динара 
Резервација хотелског смештаја 
 
у земљи:                                               највиша:   2.000,00 динара 
                                                              најнижа:           0,01 динара 
 
  Понуђена цена код       

 прихватљивих понуда   за: 

Резервација авио карте у региону:     највиша:    0,01 динара 
                                                               најнижа:     0,01 динара 
 Резервација авио карте у свету :       највиша:     0,01  динара 
                                                               најнижа:     0,01 динара 
Резервација хотелског  
смештаја у иностранству:                   највиша:    0,01 динара 
                                                              најнижа:     0,01 динара 
 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  15. Јули  2015.године 

Датум закључења уговора:  17. Јули 2015.године 

Добављач: „FLY FLY Travel“ д.о.о. Београд, ул. Кнез Михајлова бр.30/2 

ПИБ: 106067839 

Матични број:20527684 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора:  14 месеци од дана потписивања уговора. 

.Остале информације: / 


