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На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Град Београд 
Градска управа града Београда 

Секретаријат за саобраћај 
Дирекција за јавни превоз 

обjављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за партију 1-Приград-локал 

за јавну набавку у отвореном поступку 
„Превоз путника у јавном приградском и локалном превозу у Београду по партијама“,  

број ЈН 26/16 
 

 

1) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Град Београд, Градска управа, 
Секретаријат за саобраћај-Дирекција за јавни превоз, 27.марта 43-45, 11000 Београд, 

www.beograd.gov.rs.  

2) Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе.  

3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга:“Превоз 

путника у јавном приградском и локалном превозу у Београду по партијама, ОРН 60112000-6 – 
услуге јавног друмског превоза.  

4) Уговорена вредност: 713.100.000,00 динара без пдв-а, односно 784.410.000,00 динара са 
ПДВ-ом. 

5) Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

6) Број примељених понуда за партију 1: 1 (једна).  

7) Највиша и најнижа понуђена цена: (цена из понуде је оквирна и служи искључиво за 

оцену понуда, док се уговор закључује на процењену вредност) : 

 Највиша: 696.006.770,00 динара без ПДВ-а; 

 Најнижа: 696.006.770,00 динара без ПДВ-а. 

8) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 Највиша: 696.006.770,00 динара без ПДВ-а; 

 Најнижа: 696.006.770,00 динара без ПДВ-а. 

9) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани 

понуђач не изврашава јабну набавку са подизвођачем 

10) Датум доношења Одлуке о додели уговора: 19.09.2016. године. 

11) Датум закључења уговора: 26.09.2016. године. 

12) Основни подаци о понуђачу са којим је закључен уговор:  

ГРУПА ПОНУЂАЧА: 

- СП ЛАСТА а.д. Београд, ул. Ауто-пут Београд – Ниш бр.4, МБ:07019734, ПИБ:100002006 
(носилац посла), 

- СП ЛАСТРА д.о.о. Лазаревац, ул. Владике Николаја Велимировића бр.12, МБ:17417924, 
ПИБ:101764335 (члан Групе).  

13) Период важења уговора: од дана закључења уговора до утрошка обезбеђених средстава 

у износу од 784.410.000,00 динара са ПДВ-ом, а најкасније до 31. децембра 2016. године. 

14) Околности које представљају основ за измену уговора: Измене битних елемената 

уговора које је могуће мењати ће бити дозвољене у случају доношења нових или измене 
постојећих прописа који уређују линијски превоз. 

 

 

 


