
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 
Назив наручиоца: Средња школа 

 

Адреса наручиоца: Младости бр. 1, 19320 Кладово 

 

Интернет страница наручиоца: www.srednjaskolakladovo.edu.rs 

 

Врста наручиоца: установа средњег образовања 

 

Врста предмета: услуге 

 

Предмет јавне набавке мале вредности су услуге – превоз редовних ученика Средње школе у 

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

предвиђених средстава. Ознака и назив из општег речника набавке: 60130000 – услуге 

друмског путничког превоза за посебне намене. 

 

Уговорена вредност: понуђена јединична цена без ПДВ - а по дану пружања услуга 17.150,00 

динара, укупна понуђена цена без ПДВ – а за оквиран (106) број наставних дана 1.817.900,00 

динара, уговорена вредност без ПДВ-а је 1.817.900,00 динара.  

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена: 

- понуђена јединична цена по дану пружања услуга без ПДВ - а износи 17.150,00 динара, 

- укупна понуђена цена за оквиран (106) број наставних дана без ПДВ – а износи 

1.817.900,00 динара. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- понуђена јединична цена по дану пружања услуга без ПДВ - а износи 17.150,00 динара, 

- укупна понуђена цена за оквиран (106) број наставних дана без ПДВ – а износи 

1.817.900,00 динара. 

-  

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

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.01.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 28.01.2020.године 

 

Основни подаци о пружаоцу услуга: Група понуђача у заједничкој понуди: 

1) ''ТОП ТУРИСТ ДОО'' Грабовица, ул. Маршала Тита, бр. 48, 19327, Грабовица, мат. бр. 

08719276, ПИБ: 100694593 - носилац посла, 

2) ДОО ''ТОМИЋ'' В.Врбица, ул. Маршала Тита, бр. 1, Велика Врбица, мат. бр. 07990235, 

ПИБ: 100695133 -  члан заједничке групе, 

http://www.srednjaskolakladovo.edu.rs/


3) ДОО ''ПИГА ТОУРС'' Текија, ул. Милоша Обилића, бр. 52, Текија, мат. бр. 20539593, ПИБ: 

106129378 - члан заједничке групе. 

 

Период важења уговора: од 18. фебруара 2020. године до краја септембра 2020. Године, 

односно до коначног утрошка предвиђених средстава. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају евентуалних промена у 

календару образовно-васпитног рада средње школе у 2020. години или наступања других 

непредвиђених околности, може доћи до одступања од броја наставних дана по месецима, а 

самим тим и до броја вожњи по месецима, у току периода реализације тражених услуга. Због 

повећања обима услуга, изменом Уговора се његова вредност не може повећати више од 5%. 

 

Остале информације: / 


