
На основу  члана 116. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, број 124 / 2012, 14/2015 и 
68/2015 ). 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
о б ј а в љ у ј е 
 
                                                                           ОБАВЕШТЕЊЕ 

 о закљученом уговору 

 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда по члану 36. став 1. 
тачка 1. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. гласник РС „ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 )  

                                                                          број ЈН  6/2015  
 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Општинска управа општине Неготин, 19300 Неготин, ул.Трг Стевана мокрањца бр.1., интернет страна 
www.negotin.rs 
ВРСТА НАРУЧИОЦА 

Директни  корисник буџетских средстава 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Превоз ученика и наставног особља на територији општине Неготин до матичне школе, ванредне 
вожње за изборне предмете, страни језик, такмичења у организацији Министарства просвете РС по 
школском календару за 2015/2016. у даљем тексту : Превоз ученика за школску 2015/2016 годину од 
01.09.2015 до закључења уговора о концесији а најдуже до 31.08.2016.године, ознака из општег 
речника 60000000 услуге превоза. 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ  
Општинска управа општине Неготин закључила је Уговор за набавку услуга - Превоз ученика и наставног 
особља на територији општине Неготин до матичне школе, ванредне вожње за изборне предмете, страни језик, 
такмичења у организацији Министарства просвете РС по школском календару за 2015/2016. у даљем тексту : 
Превоз ученика за школску 2015/2016 годину од 01.09.2015 до закључења уговора о концесији а најдуже до 
31.08.2016.године. 
Вредност по километру износи 148,00 динара ,без ПДВ-а. 
Процењена вредност јавне набавке износи 27.500.000,00 
(двадесетседаммилионапетстотинахиљададинара )без ПДВ-а  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Економски најповољнија понуда 
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА 

Укупан број примљених понуда : 2 ( две ), једна заједничка и једна самостална понуда 
НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Највише  понуђена цена фирме:  ДОО„Јохан Тоурс“Душановац,Неготин  у износу од 150,00 динара 
без ПДВ-а по километру. 
Најнижа понуђена цена фирме:  Заједничка понуда - чланови групе: 
1. ДОО „АС Турс“19300 Неготин,Србе Јовановића бб, ПИБ 103251100,МБ 17547666,лице овлашћено 
за потписивање уговора Анђеловић Славољуб, са учешћем од 25,05 %, 
2. ДОО „Николић превоз“,19300 Неготин, Самариновац, ПИб 100775795,МБ 17225758, лице 
овлашћено за потписивање уговора Анђеловић Славољуб, са учешћем од 33,73 %, 
3.ДОО „Мото боем транс“,19300 Неготин, Бадњевски пут бб, ПИБ 106156606,МБ 20490594,лице 

овлашћено за потписивање уговора Анђеловић Славољуб са учешћем од 41,22 %, у износу од 148,00 
динара без ПДВ-а по километру. 
НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 

Највише и најниже  понуђена цена фирме:  Заједничка понуда - чланови групе: 
1. ДОО „АС Турс“19300 Неготин,Србе Јовановића бб, ПИБ 103251100,МБ 17547666,лице овлашћено 
за потписивање уговора Анђеловић Славољуб, са учешћем од 25,05 %, 
2. ДОО „Николић превоз“,19300 Неготин, Самариновац, ПИб 100775795,МБ 17225758, лице 
овлашћено за потписивање уговора Анђеловић Славољуб, са учешћем од 33,73 %, 
3.ДОО „Мото боем транс“,19300 Неготин, Бадњевски пут бб, ПИБ 106156606,МБ 20490594,лице 
овлашћено за потписивање уговора Анђеловић Славољуб са учешћем од 41,22 %. 
ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора донета је дана 24.12.2015.године. 
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ, ПЕРИОД ВАЖЕЊА 
УГОВОРА, ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА. 

Општинска управа општине Неготин,Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин закључила је 
Уговор за набавку услуга - Превоз ученика и наставног особља на територији општине Неготин до 
матичне школе, ванредне вожње за изборне предмете, страни језик, такмичења у организацији 
Министарства просвете РС по школском календару за 2015/2016. у даљем тексту : Превоз ученика за 



школску 2015/2016 годину од 01.09.2015 до закључења уговора о концесији а најдуже до 
31.08.2016.године дана 12.01.2016. године са: Заједничка понуда - чланови групе: 
1. ДОО „АС Турс“19300 Неготин,Србе Јовановића бб, ПИБ 103251100,МБ 17547666,лице овлашћено 
за потписивање уговора Анђеловић Славољуб, са учешћем од 25,05 %, 
2. ДОО „Николић превоз“,19300 Неготин, Самариновац, ПИб 100775795,МБ 17225758, лице 
овлашћено за потписивање уговора Анђеловић Славољуб, са учешћем од 33,73 %, 
3.ДОО „Мото боем транс“,19300 Неготин, Бадњевски пут бб, ПИБ 106156606,МБ 20490594,лице 

овлашћено за потписивање уговора Анђеловић Славољуб са учешћем од 41,22 %. 
Основ за измену уговора-елементарна непогода, дејство више силе. 
 
 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                           
                                                                                                                                Живојин Марковић ср. 


