
 
 
 
 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12),  
 

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ објављује обавештење о закљученом 
уговору у поступку јавне набавке: Превоз ученика и наставника основних школа 

на територији општине Петровац на Млави за школску 2015/2016. годину. 
 

Назив Наручиоца: Општина Петровац на Млави 
Адреса Наручиоца: место: Општина Петровац на Млави, Петровац на Млави, 
Српских владара бр. 165 
Интернет страница Наручиоца: www.petrovacnamlavi.rs 
Врста Наручиоца: локална самоуправа 
Назив и ознака из општег речника јавне набавке:– Превоз ученика и наставника 
основних школа на територији општине Петровац на Млави за школску 2015/2016. 
Ознака у општем речнику: 60100000 
Оквирна уговорена вредност: 24 300.000 динара без ПДВ-а. 
Обзиром да ће се тачан број путника односно ученика и наставника који ће користити 
превоз знати тек након уписа у школску 2015/2016 годину, као и да услед 
непредвиђених околности може доћи до промене у броју школских радних дана, 
укупна уговорена вредност се утврђује на основу јединица цена из понуде и стварних 
потреба наручиоца за предметном услугом и не може прећи процењену вредност. 
Уговор може бити реализован и до износа мање од уговореног, што искључиво зависи 
од потребе Наручиоца. 
Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом 
критеријума „Економски најповољнија понуда“.  
Број примљених понуда: једна. 
Највиша и најнижа понуђена цена: 
Највиша понуђена цена                     1. 975,00 динара  (без ПДВ-а), за све зоне за један 
радни дан по путнику 
Најнижа понуђена цена                     1. 975,00 динара  (без ПДВ-а), за све зоне за један 
радни дан по путнику 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Највиша понуђена цена                      1. 975,00 динара  (без ПДВ-а), за све зоне за један 
радни дан по путнику 
Најнижа понуђена цена                      1. 975,00 динара  (без ПДВ-а), за све зоне за један 
радни дан по путнику 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.09.2015. године 
Датум закључивања уговора: 16.09.2015. године. 
Основни подаци о добављачу: 
„АРРИВА ЛИТАС“ Д.О.О Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу 12 000, ул. Ђуре 
Ђаковића бр. 3. 
Период важења уговора: Школска 2015/2016. 

http://www.petrovacnamlavi.rs/

