
Наручилац
Град Шабац
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Адреса Господар Јевремова бр. 6

Место Шабац

Број одлуке 404-6-8-7/20-03

Датум 18.02.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), 
начелник градске управе града Шапца доноси: 

О Д Л У К У 
о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР:

1. За  партију  број  1  –   Превоз  на  такмичењa,  фестивале,  представе,  градске 
манифестације, излете, кампове, манифестације спортског карактера, превоз на градски 
базен,   и  слично понуђачу  Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр, 
Владимирци, Крнуле, понуда од 10.02.2020. године.

2. За  партију  број  2  -  Превоз  деце  у  иностранство понуђачу  “Мачва  ехпрес”  доо 
Бадовинци , понуда од 10.02.2020. године.

3. За партију број 3 - Превоз ученика на градску манифестацију „Пажљивкова правила“ 
понуђачу “Мачва ехпрес” доо Бадовинци , понуда од 10.02.2020. године.

4. За партију број 4 -   Превоз за потребе Канцеларије за младе (наградне екскурзије, 
радионице  и  сл.  )    понуђачу  Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр, 
Владимирци, Крнуле, понуда од 10.02.2020 године.

О б р а з л о ж е њ е

        Наручилац је дана 30.01.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр.404-6-8/20-03, за јавну набавку   услуга   превоза ученика на 
градски базен, градске манифестације, иностранство и превоз за потребе Канцеларије за младе , 
ЈНМВ  6/20,  и  истог  дана  објавио  позив  за  подношење  понуда  и  конкурсну 
документацију на интернет страници града и Порталу јавних набавки.

          До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је:

1. За партију број 1  две понуде.
2. За партију број 2 две понуде
3. За партију број 3 једна понуда.
4. За партију број 4 две понуде



        У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-6-3-6/20-03, од 18.02.2020. године, 
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке Превоз ученика  на градски базен,  градске 
манифестације,  иностранство  и  превоз  за 
потребе Канцеларије за младе

Редни број јавне набавке 6/20
Подаци из плана јавних набавки Јавна набавка је предвиђена планом јавних 

набавки у оквиру набавке услуга, тачка 1.2.7
Укупна роцењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а)

3.300.000,00 динара

Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а)  партија 1 2.045.455,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) партија 1 113,00 дин/км до 2.045.455,00 динара
Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а)  партија 2 909.091,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) партија 2 125,00 дин/км до 909.091,00 динара
Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а)  партија 3 227.272,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) партија 3 150,00 дин/км до 227.272,00 динара
Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а)  партија 4 118.181,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) партија 4 113,00 дин/км до 118.181,00 динара



Партија 1:  Превоз на такмичењa, фестивале, представе, градске манифестације, излете,  
кампове, манифестације спортског карактера, превоз на градски базен,  и слично

 1) Укупан број поднетих понуда:  2

Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде
1 “Мачва ехпрес” доо Бадовинци /

2 Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр, 
Владимирци, Крнуле

/

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

Број под којим је 
понуда заведена

Подносилац 
понуде

Разлози за 
одбијање понуде

Понуђена цена

/ / / /

3) 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 Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр, 
Владимирци, Крнуле

113,00 дин/км 

2 “Мачва ехпрес” доо Бадовинци 115,00 дин/км

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија,  после стручне  оцене понуда,  констатује  да је најповољнија понуда 
понуђача

Аутопревозник Јоксимовић Братислав Пр, Владимирци, Крнуле

            и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да                                                        Не

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 
најповољније понуде,  те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора  понуђачу  Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр,  Владимирци,  Крнуле 
понуда од 10.02.2020. године.





Партија 2: :Превоз деце у иностранство

 1) Укупан број поднетих понуда:  2

Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде
1 “Мачва ехпрес”доо Бадовинци /

2 Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр, 
Владимирци, Крнуле

/

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

Број под којим је 
понуда заведена

Подносилац 
понуде

Разлози за 
одбијање понуде

Понуђена цена без 
ПДВ-а

/ / / /

3) 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 “Мачва ехпрес”доо Бадовинци 125,00 дин/км

2 Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр, 
Владимирци, Крнуле

130,00 дин/км

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија,  после стручне  оцене понуда,  констатује  да је најповољнија понуда 
понуђача

“Мачва ехпрес”доо Бадовинци

            и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да                                                        Не

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 
најповољније понуде,  те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора понуђачу“Мачва ехпрес”доо Бадовинци понуда од 10.02.2020. године.





Партија 3:  Превоз ученика на градску манифестацију „Пажљивкова правила“ 

 1) Укупан број поднетих понуда:  1

Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде
1 “Мачва ехпрес”доо Бадовинци /

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

Број под којим је 
понуда заведена

Подносилац 
понуде

Разлози за 
одбијање понуде

Понуђена цена

/ / / /

3) 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 “Мачва ехпрес”доо Бадовинци 150,00 дин/км

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија,  после стручне  оцене понуда,  констатује  да је најповољнија понуда 
понуђача

“Мачва ехпрес”доо Бадовинци

            и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да                                                        Не

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 
најповољније понуде,  те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора понуђачу“Мачва ехпрес”доо Бадовинци понуда од 10.02.2020. године.





Партија 4:  :   Превоз за потребе Канцеларије за младе (наградне екскурзије, радионице и  
сл. )

 1) Укупан број поднетих понуда:  2

Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде
1 “Мачва ехпрес”доо Бадовинци /

2 Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр, 
Владимирци, Крнуле

/

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

Број под којим је 
понуда заведена

Подносилац 
понуде

Разлози за 
одбијање понуде

Понуђена цена без 
ПДВ-а

/ / / /

3) 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 Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр, 
Владимирци, Крнуле

113,00 дин/км

2 “Мачва ехпрес”доо Бадовинци 150,00 дин/км

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија,  после стручне  оцене понуда,  констатује  да је најповољнија понуда 
понуђача

Аутопревозник Јоксимовић Братислав Пр, Владимирци, Крнуле

            и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да                                                        Не 



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 
најповољније понуде,  те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора  понуђачу  Аутопревозник  Јоксимовић  Братислав  Пр,  Владимирци,  Крнуле 
понуда од 10.02.2020. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу
јавних набавки.

Одговорно лице:
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ

УПРАВЕ

      Милан Васић


