
На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), 
 
 

Град Београд 
Градска управа града Београда 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
  

1) Врста поступка: отворени поступак јавне набавке услуге, обликован по партијама 
 
2) Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Град Београд, Градска управа града 
Београда – Секретаријат за саобраћај, ул. 27. Марта 43-45, Београд, www.beograd.gov.rs, 
bgsaobracaj@beograd.gov.rs.  
 
3) Врста наручиоца: Градска управа града Београда - орган локалне самоуправе. 
 
4) Опис предмета набавке: „Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и  
мотоцикле, као и типског полигона по партијама“;  
Партија 1 – Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са предлогом типа паркиралишта и 
израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 30 утврђених 
локација у Београду;  
Партија 2 – Израда пројекта паркиралишта за мотоцикле, са предлогом типа 
паркиралишта и израдом пројекта микролокација за изабрани тип паркиралишта на 10 
утврђених локација у Београду;  
Партија 3 – Израда саобраћајног пројекта типског полигона са пратећим програмом за 
едукацију деце предшколског и школског узраста 
 
назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, 
процена трошкова. 
 
5) Уговорена вредност:  
- Партија 1 – 890.000,00 динара без ПДВ, односно 1.068.000,00 динарa са ПДВ. 
- Партија 2 – 689.000,00 динара без ПДВ, односно 826.800,00 динарa са ПДВ. 
- Партија 3 – 1.120.000,00 динара без ПДВ, односно 1.344.000,00 00 динарa са ПДВ. 
 
6) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
7) Број примљених понуда:  
- Партија 1 – 3 (три) понуде 
- Партија 2 - 2 (две) понуде 
- Партија 3 - 2 (две) понуде 
 
8) Највиша и најнижа понуђена цена:  
- Партија 1 –  1.247.000,00 динара без ПДВ, односно 1.496.400,00 динара са ПДВ; 
396.000,00 динара без ПДВ, односно 475.200,00 динара са ПДВ.  
- Партија 2 – 880.000,00 динара без ПДВ,односно 1.056.000,00 динара са ПДВ;  



689.000,00 динара без ПДВ, односно 826.800,00 динара са ПДВ. 
- Партија 3 – 1.120.000,00 динара без ПДВ,односно 1.344.000,00 динара са ПДВ; 
849.000,00 динара без ПДВ, односно 1.018.800,00 динара са ПДВ. 
 
 
 
9) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Партија 1 – 890.000,00 динара без ПДВ,односно 1.068.000,00 динара са ПДВ; није било 
других прихватљивих понуда. 
- Партија 2 – 880.000,00 динара без ПДВ,односно 1.056.000,00 динара са ПДВ;  
689.000,00 динара без ПДВ, односно 826.800,00 динара са ПДВ. 
- Партија 3 – 1.120.000,00 динара без ПДВ,односно 1.344.000,00 динара са ПДВ; није било 
других прихватљивих понуда. 
 
10) Датум доношење Одлуке о додели уговора: 14.10.2013. године. 
 
11) Датум закључења уговора:  
- Партија 1 - 06.11.2013. године. 
- Партија 2 - 06.11.2013. године. 
- Партија 3 - 06.11.2013. године. 
 
 
12) Основни подаци о добављачу:  
- Партија 1- „Модел 5” доо, Бачванска 21, Београд. 
- Партија 2- „COWI” доо, Јужни булевар 1а, Београд и „ЦЕП” доо, Захумска 34, Београд. 
- Партија 3- „Модел 5” доо, Бачванска 21, Београд. 
 
 
13) Период важења уговора:  
- Партија 1- 90 дана од дана закључења уговора 
- Партија 2- 90 дана од дана закључења уговора 
- Партија 3- 90 дана од дана закључења уговора 
 
 


