
 
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О јавној набавци услуга  ЈНОП 1.2.1/2018 –ПРЕВОЗ РАДНИКА И ДЕЦЕ 

1. Назив, адреса, интернет страница наручиоца: ПУ „Ната Вељковић“, ул.Босанска 21, 
Крушевац, www.nataveljkovic.edu.rs 

2. Врста наручиоца: предшколска установа 

3. Предмет набавке:  набавка услуга,отворени поступак, ознака из ОРН: 60100000-Услуге 
друмског превоза 
 
 
 
 
  Партија бр.1: Превоз запослених на посао и са посла (маркице) 
 
 4.  Уговорена вредност: 3.857.500,00 дин без ПДВ-а 

5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 1 

7. Највиша понуђена цена:  3.857.500,00  дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 3.857.500,00  без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2018.год. 

12. Датум закључења уговора: 26.03.2018.год 

13. Основни подаци о добављачу: „ ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ“, матични број: 07292660 

14. Период важења уговора: 1 година  

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Партија бр.2: Превоз деце и пратиоца у припремном предшколском програму 
 
 
 4.  Уговорена вредност: 436.636,64 дин без ПДВ-а 

5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 1 

7. Највиша понуђена цена:   436.636,64  дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 436.636,64   без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2018.год. 

12. Датум закључења уговора: 26.03.2018.год 

13. Основни подаци о добављачу: „ ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ“, матични број: 07292660 

14. Период важења уговора: 1 година  

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Партија бр.3: Превоз деце на излете и рекреативни боравак у Рибарску бању 
 
 
 4.  Уговорена вредност: 511.363,80 дин без ПДВ-а 

5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 1 

7. Највиша понуђена цена:  511.363,80    дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 511.363,80    без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2018.год. 

12. Датум закључења уговора: 26.03.2018.год 

13. Основни подаци о добављачу: „ ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ“, матични број: 07292660 

14. Период важења уговора: 1 година  

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Партија бр.4: Превоз деце предшколаца у оквиру завршне приредбе 
 
 
 4.  Уговорена вредност: 72.727,27 дин без ПДВ-а 

5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 1 

7. Највиша понуђена цена:   72.727,27   дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 72.727,27     без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2018.год. 

12. Датум закључења уговора: 26.03.2018.год 

13. Основни подаци о добављачу: „ ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ“, матични број: 07292660 

14. Период важења уговора: 1 година, или до извршења уговорене обавезе 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 


