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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР.1 ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА: Услуга пратилаца у превозу ученика са тешкоћама у развоју из ОШ „Антон Скала“, 

Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“ и деце из ЦЗОДО, Звечанска, која похађају 

предшколски програм у вртићу „Венчић“, приликом доласка и одласка из школе и вртића  са 

циљем закључења оквирног споразума, јн 2019/28 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза 

Милоша 69, www.savskivenac.rs 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

 

За добра и услуге, опис предмета набавке: Предмет набавке је пружање услуге пратилаца у 

превозу ученика са тешкоћама у развоју, од аутобуског стајалишта у месту њиховог боравка до 

уласка у двориште ОШ“Антон Скала“ – ул. Петра Чајковског бр. 2, Београд; Школе за оштећене 

слухом-наглуве “Стефан Дечански“-ул.Светозара Марковића бр.85, Београд; и деце из ЦЗОДО, 

Звечанска, која похађају предшколски програм у вртићу „Венчић“, ул.Љутице Богдана бр.46, и 

повратка назад од уласка у двориште до стајалишта линијског превоза у месту њиховог боравка, 

на оквирно петнаест линија организованог превоза у периоду од 2.9.2019. године до 31.8.2021. 

године. 

Услуге пратиоца деце се пружају у складу са Календарима образовно-васпитног рада за школску 

2019/2020 годину и 2020/2021. годину, а деце која похађају Предшколску установу „Савски 

венац“, вртић „Венчић“ - ул.Љутице Богдана бр.46 свим радним данима у току године. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 85312120 Дневне услуге у заједници за особе са 

инвалидитетом и младе особе 

Уговорена вредност појединачног Уговора бр.1 за школску 2019/20: 12.529.793,33 динара без 

ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: оквирни споразум са једним добављачем. 

Број примљених понуда: 1 понуда  

Највиша и најнижа понуђена цена: Прибављена једна понуда  на основу Оквирног споразума у 

износу од 12.529.793,33 динара без ПДВ 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Прибављена једна понуда на 

основу Оквирног споразума у износу од 12.529.793,33 динара без ПДВ 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: / 

 

Датум закључења појединачниг Уговора бр.1: 30.08.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Појединачни уговор бр.1 у склопу Оквирног  споразума је закључен са понуђачем: 

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА “ДЕЧИЈЕ СРЦЕ“, удружење из Београда, ул. Цара Николаја II 

бр.61а; ПИБ 101715523; МБ 17333542; 

 

Период важења уговора: Уговор почиње да важи од дана потписивања, а примењује се почев од 

02.9.2019. године до 31.8.2020. године.  

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 

 

 


