
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца; 

Наручилац: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Адреса: Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац 
ПИБ: 100562314 
Матични број:  07244428 
Интернет страница наручиоца: 
www.skckg.com  

 

2. врста наручиоца; 

           установа културе студентског стандарда  
 

3. за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке; 

            Предмет јавне набавке: услуге превоза , ЈНМВ 02/2019. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: назив и ознака из ОРН 60130000 - Услуге    
друмског путничког превоза за посебне намене. 

 

 

4. за радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавке; 

/ 

5. уговорена вредност; 

       1.234.580,00 динара без ПДВ-а, односно 1.358.038,00 динара са ПДВ-ом 
 

6. критеријум за доделу уговора; 

економски најповољнија понуда  

 

7. број примљених понуда; 

2 понуде  

 

 

 

http://www.skckg.com/


8. највиша и најнижа понуђена цена; 
 

Понуђена цена по газном километру у 
земљи за возило за превоз путника 
 

60,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………….. 
54,00 динара без ПДВ-а 
 

Понуђена цена по газном километру у 
земљи за возило за превоз путника са 
приколицом 

58,00 динара без ПДВ-а. 
………………………………………………. 
45,00  динара без ПДВ-а 
 

Понуђена цена по газном километру у 
земљи за аутобус 
 

120,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
97,00 динара без ПДВ-а. 
 

 
Цена по газном километру у земљи за 
двоспртни  аутобус 
 
 
 

119,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
70,00 динара без ПДВ-а. 
 

Укупна вредност понуђених јединичних 
цена без ПДВ-а за превоз у земљи 

328,00 динара без ПДВ-а. 
………………………………………………. 
295,00  динара без ПДВ-а. 
 

Понуђена цена по газном километру у 
иностранству за возило за превоз 
путника 

54,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
40,00 динара без ПДВ-а. 
 

Понуђена цена по газном километру у 
иностранству за возило за превоз 
путника са приколицом 

58,00 динара без ПДВ-а. 
………………………………………………. 
40,00 динара без ПДВ-а. 
 

Понуђена цена по газном километру у 
иностранству за аутобус 

130,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
97,00 динара без ПДВ-а. 
 

Понуђена цена по газном 
километру у иностранству за 
двоспратни аутобус   

119,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
70,00 динара без ПДВ-а. 
 

Укупна вредност понуђених јединичних 
цена без ПДВ –а  за превоз у 
иностранству 

328,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………….. 
280,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
 



9. највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда; 

 
 

Понуђена цена по газном километру у 
земљи за возило за превоз путника 
 

60,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………….. 
54,00 динара без ПДВ-а 
 

Понуђена цена по газном километру у 
земљи за возило за превоз путника са 
приколицом 

58,00 динара без ПДВ-а. 
………………………………………………. 
45,00  динара без ПДВ-а 
 

Понуђена цена по газном километру у 
земљи за аутобус 
 

120,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
97,00 динара без ПДВ-а. 
 

 
Цена по газном километру у земљи за 
двоспртни  аутобус 
 
 
 

119,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
70,00 динара без ПДВ-а. 
 

Укупна вредност понуђених јединичних 
цена без ПДВ-а за превоз у земљи 

328,00 динара без ПДВ-а. 
………………………………………………. 
295,00  динара без ПДВ-а. 
 

Понуђена цена по газном километру у 
иностранству за возило за превоз 
путника 

54,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
40,00 динара без ПДВ-а. 
 

Понуђена цена по газном километру у 
иностранству за возило за превоз 
путника са приколицом 

58,00 динара без ПДВ-а. 
………………………………………………. 
40,00 динара без ПДВ-а. 
 

Понуђена цена по газном километру у 
иностранству за аутобус 

130,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
97,00 динара без ПДВ-а. 
 

Понуђена цена по газном 
километру у иностранству за 
двоспратни аутобус   

119,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………… 
70,00 динара без ПДВ-а. 
 

Укупна вредност понуђених јединичних 
цена без ПДВ –а  за превоз у 
иностранству 

328,00 динара без ПДВ-а. 
……………………………………………….. 
280,00 динара без ПДВ-а. 
 
 



10. део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача; 

          У поступку јавне набавке понуђач не ангажује подизвођача 

11. датум доношења одлуке о додели уговора; 

24.12.2019. године  

12. датум закључења уговора; 

08.01.2020. године  

 

13. основне податке о добављачу; 

       SPES TRAVEL DOO KRAGUJEVAC, улица  9. Маја 140, Крагујевац ,  чији је законски 
заступник Срђан Илић, ПИБ: 105042981,  матични број:  20299169., по величини разврстан 
у мало правно лице. 

14. период важења уговора; 

        31.12.2020. године или до утрошка средстава намењених за предметну набавку. 

15. околности које представљају основ за измену уговора. 

У складу са чланом 9. Уговора  

 

 


