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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015 ), Извештаја о стручној оцени понуда бр. 71 од  24.01.2020. године Комисије 

за ЈНМВ, бр. 1.2.1/2020, директор Средње школе у Кладову доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГА) 

НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У 

КЛАДОВУ СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА НАСТАВНИМ ДАНИМА У 

2020.г. ДО КОНАЧНОГ УТРОШКА ПРЕДВИЂЕНИХ СРЕДСТАВА  

 бр. ЈН 1.2.1/2020 
 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу - ГРУПИ ПОНУЂАЧА: ''ТОП ТУРИСТ ДОО'' 

ГРАБОВИЦА, ул. Маршала Тита бр. 48, ДОО ''ТОМИЋ'' ВЕЛИКА ВРБИЦА, ул. Маршала 

Тита бр. 1, и  ДОО ''ПИГА ТОУРС'' ТЕКИЈА, ул. Милоша Обилића бр. 52, понуда број: 17 од 
16.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем: 68 од 23.01.2020. године. 

                                                              О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 08.01.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број ЈН 1.2.1/2020 – набавка услуга превоза редовних ученика Средње 

школе у Кладову слабог материјалног стања наставним данима у 2020. години до коначног 
утрошка предвиђених средстава. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца, дана 09.01.2020. године, којим је утврђен рок од 8 дана за доставу 

понуда, тачније до 17.01.2020. године. Дана 15.01.2020. године на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца, због измена у конкурсној документацији, објављено 

је Обавештење о продужетку рока за подношење понуда бр. 40 од 15.01.2020. године, 

којим је утврђен нов рок од 8 дана за доставу понуда, тачније до 23.01.2020. године до 13.30 

часова. 
До истека рока за подношења понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) 

исправна и потпуна понуда. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 70 од  23.01.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

пристигле понуде, датa у Извештају број 71 од 24.01.2020. године. 

 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга превоза редовних ученика Средње школе у 
Кладову слабог материјалног стања наставним данима у 2020. години до коначног утрошка 

предвиђених средстава. 

Назив и ознака из општег речника набавки, ОРН: 60130000 – услуге друмског 

путничког превоза за посебне намене. 



Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.  

             Процењена вредност јавне набавке је 1.818.182,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 

односно 2.000.000,00 динара са ПДВ – ом.  
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

Јавна набавка предвиђена је у плану набавки наручиоца за 2020. годину, под редним 
бројем 1.2.1/2020.  

Предмет јавне набавке је набавка услуга превоза редовних ученика Средње школе у 

Кладову слабог материјалног стања наставним данима у 2020. години до коначног утрошка 
предвиђених средстава. 

Средства за јавну набавку предвиђена су у Финансијском плану Школе за 2020. годину 

у оквиру Конта – 472718;  
Укупна вредност: 1.818.182,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 

2.000.000,00 динара са ПДВ – ом.  
Оквирни датум покретања поступка је јануар 2020. године. 

Оквирни датум закључења уговора је фебруар 2020. године. 

Оквирни датум извршења уговора је септембар 2020. године.  

Набавка се спроводи ради обезбеђења редовног похађања наставе ученика путника 
Средње школе у Кладову, слабог материјалног стања који живе у селима на територије 

општине Кладово. 

Процена вредности услуга – превоз редовних ученика путника, извршена је на основу 
оквирног броја ученика путника слабог материјалног стања и податка о износу појединачне 

месечне карте за превоз ученика из села територије општине Кладово, прибављен од стране 

аутобуске станице у Кладову.   
 

3. Одступања од плана набавки са образложењем:  

     Нема одступања од плана набавки за 2020. годину. 

 
4. У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач – Група понуђача у оквиру 

заједничке понуде. 

 
Основни подаци о понуђачу: 

 

Р. б. Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача  

 

1.  

ГРУПА ПОНУЂАЧА: 

''ТОП ТУРИСТ ДОО'' Грабовица, носилац посла 

Ул. Маршала Тита, бр. 48, 19327, Грабовица 

ДОО ''ТОМИЋ'' В.Врбица, члан заједничке групе 

Ул. Маршала Тита, бр. 1, Велика Врбица 

ДОО ''ПИГА ТОУРС'' Текија, члан заједничке групе 

Ул. Милоша Обилића, бр. 52, Текија 

 

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
Ниједна. 

 

6. Критеријум за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који који је понудио дужи рок 

плаћања. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 

није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 

који буде извучен путем жреба. 



 

 
7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 

 

Назив и седиште 

понуђача 

Елементи критеријума  

Понуђена 

јединична цена 

без ПДВ - а по 

дану пружања 

услуга: 

Укупна понуђена 

цена без ПДВ – а 

за оквиран (106) 

број наставних 

дана: 

Рок плаћања: 

ГРУПА ПОНУЂАЧА: 

''ТОП ТУРИСТ ДОО'' 

Грабовица 

ДОО ''ТОМИЋ'' 

В.Врбица 

ДОО ''ПИГА ТОУРС'' 

Текија 

17.150,00 

динара 

 

 

1.817.900,00 

динара 

 

15 дана од дана 

пријема исправне 

фактуре Пружаоца 

услуга 

 

           8. Понуђач којем се додељује уговор: 
 С обзиром да је у поступку набавке услуга превоза редовних ученика Средње школе у 

Кладову слабог материјалног стања наставним данима у 2020. години до коначног утрошка 

предвиђених средстава, бр. ЈН 1.2.1/2020, на адресу Школе примљена, у року, само једна 
исправна и потпуна понуда Групе понуђача: ''Топ турист доо'' Грабовица, ДОО ''Томић'' Велика 

Врбица и ДОО ''Пига тоурс'' Текија, и која са понуђеном ценом у укупном износу не премашује 

износ процењене вредности набавке, Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуда 

Групе понуђача, горе наведених, прихватљива те предлаже директору Средње школе у 
Кладову – Наручиоцу, да се њима додели уговор. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од пет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Подносилац захтева је 

дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро 

рачуна: 840-30678845-06). 
 

                                                                                                Директор, 

                                                                                      

                                                                                            Зоран Николић 

 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки и  
интернет страници наручиоца у року  

од три дана од дана доношења одлуке. 

 


