
 

 
08/3 број: 404-2-20/19-19  
22.08.2019. године 

 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста предмета јавне набавке: Услуге. 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 
Агенцијске услуге набавке авио карата и других путних карата и резервација хотелског 
смештаја за службена путовања 
 
Услуге путничких агенција и сличне услуге – 63510000 
 
Редни број јавне набавке: 404-22-228/19-20. 
 
7. Уговорена вредност без ПДВ-а: 2.000.000,00 динара. 
 
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 
У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом резеревни 
критеријуми су I ДУЖИ РОК ПЛАЋАЊА (максимум 45 дана, од дана издавања исправног 
рачуна), и II КРАЋИ РОК ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ (минимум 30 минута, максимум 24 сата од пријема 
писменог захтева) 
У предметном поступку уговор је додељен жребањем будући да је предвиђено да ће, уколико 
и након примене резервних критеријума две или више понуда имају исту најнижу понуђену 
цену, исти рок плаћања и рок за резеврацију, уговор бити додељен жребањем.  
 
9. Број примљених понуда: 4 (четири). 
 
10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Опис 
Највиша понуђена 

укупна цена без ПДВ-а 
Најнижа понуђена 

укупна цена без ПДВ-а 

Агенцијске услуге набавке авио 
карата и других путних карата и 

резервација хотелског смештаја за 
службена путовања 

4,00 4,00 
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11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Опис 
Највиша понуђена 

укупна цена без ПДВ-а 
Најнижа понуђена 

укупна цена без ПДВ-а 

Агенцијске услуге набавке авио 
карата и других путних карата и 

резервација хотелског смештаја за 
службена путовања 

4,00 4,00 

 
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача. 
 
13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.08.2019. године. 
 
14. Датум закључења уговора: 20.08.2019. 
 
15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

TTC TOP TRAVEL CENTAR d.o.o. 
Кнегиње Љубице 12/1, 

Београд 
104812439 20247509 

 
16. Период важења уговора: 12 месеци. 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
 Рок за извршење услуге може се продужити у случају наступања околности више силе. 
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