
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 116.став 1 Закона о јавним  о јавним набавкама ( Сл. Гласник 

 Р.Србије бр.124/12,14/15и 68/15) 

 

 

 
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД  

Београд , Немањина 9 

Објављује 

 
                                                        ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

         о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуга мале вредности ЈН 

бр.5/16 –-  услуге посредовања при резервацији смештаја (хотелског/приватног), 

групног превоза и осталих пратећих услуга организације  Годишњег саветовања 

судија Републике Србије у циљу професионалног оспособљавања  које ће се 

одржати у Врњачкој Бањи од 09. до 12. октобра 2016.године . 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

    Назив наручиоца: Врховни касациони суд 

    Адреса: Немањина 9  11000 Београд 

    ПИБ : 106399801 

    Матични број : 17772783 

    Особа за контакт : Службеник за  јавне набавке, Љиљана Вујић, е-majl 

ljiljana.vujic@vk.sud.rs 

    Интернет адреса наручиоца: www.vk.sud.rs 

2. Врста наручиоца : правосуђе 

3. Предмет јавне набавке: ЈН бр 5/2016 -  услуге посредовања при резервацији 

смештаја (хотелског/приватног),групног превоза и осталих пратећих услуга 

организације  Годишњег саветовања судија Републике Србије у циљу професионалног 

оспособљавања  које ће се одржати у Врњачкој Бањи од 09. до 12. октобра 2016.године 

,Oрн. 63500000. 

Поступак јавне набавке је заједничка набавка за потребе Високог савета судства и 

Врховног касационог суда обликована у две партије и то: 

Партијa број 1 - Услуга посредовања при резервацији смештаја (хотелског/приватног) 

и групног превоза учесника саветовања. 

Партијa број 2 -  Осталe пратеће услугe организације Годишњег саветовања судија 

Републике Србије. 

4. Уговорена вредност : За Партију 1 – 0,01 динара без ПДВ-а  по особи .  

        Број примљених понуда : 1 ( једна) 

        Највиша понуђена цена :  0,01динара без ПДВ-а по особи. 

        Најнижа понуђена цена : 0,01динара без ПДВ-а по особи. 

   

 

Република Србија 
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

Датум. 27.07.2016. године 

Б е о г р а д 

http://www.vk.sud.rs/


 

        Део или вредност уговора  који ће се извршити преко подизвођача : добављач 

не извршава уговор преко подизвођача 

        Датум доношења одлуке о додели уговора : 10.06.2016. године 

        Датум  закључења уговора :15.07. 2016.године 

        Основни подаци о добављачу : Мондорама д.о.о, Душанова 54-72 Тц.Душанов 

базар ,локал бр. 216,Ниш, Матични број  07929552 , ПИБ 101532109. 

         Период важења уговора :  до краја  године. 

         Околности које представљају основ за измену уговора : у писменој форми уз 

обострану сагласност 

  5. Уговорена вредност : За Партију 2- 0.01 динара без ПДВ-а по особи. 

          Број примљених понуда : 1 ( једна) 

          Највиша понуђена цена :  0,01динара без ПДВ-а по особи. 

          Најнижа понуђена цена : 0,01динара без ПДВ-а по особи. 

          Део или вредност уговора  који ће се извршити преко подизвођача : 

добављач не извршава уговор преко подизвођача 

          Датум доношења одлуке о додели уговора : 10.06.2016. године 

          Датум  закључења уговора :15.07. 2016.године 

          Основни подаци о добављачу : Мондорама д.о.о, Душанова 54-72 Тц.Душанов 

базар ,локал бр. 216,Ниш, Матични број  07929552 , ПИБ 101532109. 

          Период важења уговора :  до краја  године. 

          Околности које представљају основ за измену уговора : у писменој форми уз 

обострану сагласност 

 


