
Центар за културу Пожаревац
                                   (назив наручиоца)

Адреса: Јована Шербановића 1

Број одлуке: _________________________________________

Датум: ______________________________________________

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012и 
68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од _  13.02.2018.  _   (датум), 
________Директор_____ (навести надлежни орган наручиоца), доноси: 

О Д Л У К У
о додели уговора

______________Центар за културу Пожаревац___________ (навести назив наручиоца), као 
наручилац, у поступку јавне набавке бр. 3/2018_, Уговор о јавној набавци __услуге превоза_ 
(предмет јавне набавке) додељује ____Continental turs  Пожаревац ТЦ Евроцентар Стари 
корзо 30/9______ (назив понуђача коме се додељује уговор).

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана __29.01.2018.___ године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности бр. _305_, за јавну набавку ______Услуге превоза_______ (навести предмет 
јавне набавке).

За наведену јавну набавку наручилац је дана _30.01.2018._  године, објавио позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници .

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је _1_ понуда (навести број  
понуда).

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. __473__ од ___13.02.2018.__ године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: _________услуге превоза______________________________

Редни број јавне набавке: _____3/2018___________________________________________

Износ планираних средстава за јавну набавку: ______1.233.328.______________________

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:  _422121,42221________

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):  ___1.233.328.____________________

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):  ___1.233.328.__________________________

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):  ___1.480.000._________________________

Евентуална одступања од плана набавки са образложењем: ____________________________

_______________________________________________________________________________



2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:

азив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена

Датум и час пријема 
понуде

Цонтинентал  турс  Пожаревац  ТЦ 
Тржни центар Евроцентар Стари корзо 
30/9

468 13.02.2018.  11,20ч

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Назив/име понуђача чија је понуда 
одбијена

Разлози одбијања понуде Понуђена цена

3. Начин примене методологије доделе пондера 

Критеријум за оцењивање понуде је ___најнижа понуђена цена___________________________

а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. Цонтинентал  турс  Пожаревац  ТЦ 
Евроцентар Стари корзо 30/9

2.

3.

4.

Назив Опис Јединица мере

1.АУТОБУС
-Висока туристичка класа 
(високоподни, аудио и видео 
опрема) 
-са не маље од 47 седишта + 
возач
- клима уређај

− Цена по пређеном 
километру без 
ПДВ-а

− 110,00
-Цена по пређеном 
километру са ПДВ-ом



- у власништву, на лизинг или у 
закуп

            121.00

2. МИНИ БУС 

-Висока туристичка класа (аудио 
и видео опрема) 
-са не мање од 20 седишта + 
возач
- клима уређај
- у власништву,  на лизинг или у 
закуп

− Цена по пређеном 
километру без 
ПДВ-а

− 90,00
-Цена по пређеном 
километру са ПДВ-ом

            99,00

3.КАМИОН
- дужина сандука мин.7,5м - 
висина садука мин.2,68м - 
ширина сандука мин. 2,44 м
-затворен сандук или цирада
- у власништву, на лизинг или у 
закуп

-Цена по пређеном 
километру без ПДВ-а
            
-Цена по пређеном 
километру са ПДВ-ом

4.ДАБЛ ДЕКЕР 
-Висока туристичка класа (аудио 
и видео опрема) 
-са не мање од 75 седишта + 
возач
- клима уређај
- у власништву, на лизинг или у 
закуп

-Цена по пређеном 
километру без ПДВ-а
           170,00
-Цена по пређеном 
километру са ПДВ-ом

            187,00

 Релације до 50 километара

Полазак испред Центра за културу 01.03. у 16 сати, повратак истог дана до 23 сати
Релација: Центар за културу Пожаревац-Пољана-Центар за културу Пожаревац
  
б)  Релације од 50 до 300 км- једнодневна

Полазак испред Центра за културу 01.03. у 15 сати ,повратак истог дана до 24 сата
Релација: Центар за културу Пожаревац-Београд- Центар за културу Пожаревац

в)  Релација од 50 до 300 км -дводневна

Полазак испред Центра за културу 01.03. у 8 сати, повратак 02.03. до 22 сата
Релација : Центар за културу Пожаревац-Крагујевац- Центар за културу Пожаревац

Смештај и храна обезбеђени за возача.

г)   Релација  преко 300 км

Полазак испред Центра за културу 01.03. у 13 сати, повратак 02.03. до 3 сата
Релација : Центар за културу Пожаревац- Сента- Центар за културу Пожаревац

д)   Релација преко 300 км – иностранство



Релација Центар за културу Пожаревац-Кушадаси Турска-Центар за културу 
Пожаревац
Боравак у Кушадасију од 03 03. до 08.03.-5 дана

Смештај и храна обезбеђени за возача

Начин  примене  методологије  доделе  пондера  (у  случају  примене  критеријума  економски 
најповољнија понуда):

1. елемент критеријума __________________ број пондера ___________________________

2. елемент критеријума __________________ број пондера ___________________________

3. елемент критеријума __________________ број пондера ___________________________

                Елементи       
                критеријума

      Назив
      понуђача

1.

2.

3.

4.

5.

Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда, констатовала да 
уговор треба доделити понуђачу: ______Цонтинентал турс Пожаревац ТЦ Евроцентар 
Стари     корзо 30/9  ___________________.

_____Директор__________ (навести надлежни орган наручиоца) је прихватио предлог 
Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као 
у изреци ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може 
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН и својој инернет страници

Надлежни орган наручиоца

____________________________


