
Атлетски савез Србије  

Бр.578/18-7 

12.  1.  2017. године 

Б е о г р а д 
         

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15)  и Извештаја о стручној оцени понуда, бр. 578/18-6  од 12. 1. 2017. 

године,  

 генерални секретар, доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ДОДЕЉУ ЈЕ УГОВОР понуђачу „Бечејпревоз“, доо, Данила Киша, 10, Бечеј, за 

јавну набавку услуге друмског превоза, ЈН МВ 2/2017. 

       

О б р а з л о ж е њ е 

1. Број набавке: ЈН МВ 2/2017 

2. Подаци из Плана јавних набавки: редни број: 2 

3. Предмет набавке услуге: услуге друмског превоза. 

4. Назив и ознака из општег речника појмова: 60100000 - Услуге друмског 

саобрачаја 

5. Укупна процењена вредност набавке. 2.000.000,00 динара без пдв, односно 

2.400.000,00 динара са пдв. 

6. Поступак јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 

7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

8. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и 

наручиоца дана 26. 12. 2016. године  

9. Рок за достављање понуда био је: 10. 1. 2017. године, до 12:00 сати. 

10. Поступак отварања понуда вођен је дана 10. 1. 2017. године, са почетком у 

13,30 сати на адреси наручиоца. 

11. Пристигло је шест  понуда, и то: 

 

Р.бр. Назив понуђача Број под којим 

је понуда 

заведена 

Датум пријема Сат пријема 

1. „Jumbo travel“, доо, 

Београдска 33, Београд 

21/18 10.01.2017. 09,30 

2. „Банбус“, доо, ул. 

Четврта 21, Обреновац 

24/18 10.01.2017. 9,45 

3. „Бечејпревоз“, доо, 

Данила Киша 10, Бечеј 

25/18 10.01.2017. 10,30 

4. „Омнибустравел“, доо, 

Савски Трг 7, Београд 

26/18 10.01.2017. 11,00 

5. „Аутопревоз“ доо, 

Ломина 67, Чачак 

27/18 10.01.2017. 11,25 

6. „Европа бус“, доо, 

Карађорђева 120, Ваљево 

30/18 10.01.2017. 11,34 

 

 

             Комисија је констатовала да су све пристигле понуде благовремене, одговарајуће и 

прихватљиве. 



 

 Након тога, приступило се рангирању пристиглих понуда. 

 

Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

 Ранг листа понуђача применом  критеријума најнижа понуђена цена: 

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

1.  
„Бечејпревоз“, доо, Данила Киша, 10, 

Бечеј 

 10.225,75 динара (просечна цена за 
критеријум одабира најповољније 
понуде) 

2.  „Jumbo travel“, доо, Београдска 33, 

Београд 

 10.416,77динара (просечна цена за 
критеријум одабира најповољније 
понуде) 

3.  
„Омнибустравел“, доо, Савски Трг 7, 

Београд 

 12.040,00 динара (просечна цена за 

критеријум одабира најповољније 

понуде) 

4.  
„Европа бус“, доо, Карађорђева 120, 

Ваљево 

 12.605,31 динара (просечна цена за 

критеријум одабира најповољније 

понуде) 

5.  
„Аутопревоз“ доо, Ломина 67, Чачак 

 12.849,69 динара (просечна цена за 

критеријум одабира најповољније 

понуде) 

6.  
„Банбус“, доо, ул. Четврта 21, 

Обреновац 

 15.301,20 динара (просечна цена за 

критеријум одабира најповољније 

понуде) 

 

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

На основу члана 54. став 13. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15),  

Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

„Бечејпревоз“, доо, Данила Киша, 10, Бечеј 

 Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

додели уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 

уговора, понуђачу -  „Бечејпревоз“, доо, Данила Киша, 10, Бечеј. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања на порталу УЈН. 

Захтев се подноси подноси се Републичкој комисији, 

а предаје наручиоцу. 

 

                                                                                                     ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

                                                                                                      ________________________ 

                                                                                                           Слободан Бранковић 


