
 

 

 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 

и 68/15)  

ГРАД БЕОГРАД   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ – 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈПП   

ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ „ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ЈАВНОМ ГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ У БЕОГРАДУ“ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 23/15 

Град Београд – Градска управа Града Београда – Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни 

превоз („Наручилац”), орган јединице локалне самоуправе, са регистрованом адресом 27. марта 

43-45, 11000 Београд, Република Србија, веб сајт http://beograd.rs, позива сва заинтересована лица 

да поднесу понуде кроз отворени поступак јавне набавке која се спроводи у циљу доделе уговора 

о јавно-приватном партнерству („ЈПП“) за пружање услуге „Превоза путника у јавном градском 

превозу у Београду“. 

Пројекат ЈПП-а обухвата дефинисање статичких и динамичких елемената градских линија на 

којима ће приватни партнер обављати услугу превоза која на месечном нивоу износи приближно 

2.623.648 км и начина финансирања приватног партнера. Назив и ознака из ОРН је 60112000-6 – 

услуге јавног друмског превоза.  

У сврху доделе уговора о ЈПП-у, Наручилац ће спровести процедуру избора у складу са Законом о 

јавно приватном партнерству и концесијама, Законом о комуналним делатностима и Законом о 

јавним набавкама, кроз отворени поступак јавне набавке. 

Критеријум за који се Наручилац определио за оцењивање понуда је у складу са чланом 85. 

Закона о јавним набавкама - економски најповољнија понуда. Елементи критеријума су: цена; 

квалитет возила; тип мотора; висина пода возила; и рампа за улаз особа са смањеном 

мобилношћу. 

Сва заинтересована лица су позвана да одговоре на овај позив. Позив и Конкурсна документација 

могусе преузети у електронском облику са портала јавних набавки Града Београда 

(http://nabavke.beograd.gov.rs) и Портала јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs). Овај позив је такође 

објављен на порталу „Tenders Electronic Daily“.  

Понуде у писаном облику је потребно доставити непосредно или путем поштанске пошиљке, у 

затвореној коверти или кутији, овереној печатом, до 16. октобра 2015. године до 12:00 часова по 

средњоевропском времену на следећу адресу Наручиоца: 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ – ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

Писарница 

ул. 27. марта 43-45 

БЕОГРАД, СРБИЈА  

са назнаком ’Понуда – За јавну набавку услуге „Превоза путника у јавном градском превозу у 

Београду – Не отварати’. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса 

http://beograd.rs/
http://nabavke.beograd.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/


подносиоца понуде  понуђача У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуде може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим ће се сматрати понуде које су 

заведене на писарници Наручиоца до рока предвиђеног овим позивом. 

Понуде се не могу достављати у електронском облику, путем и-мејла или факса. 

Јавно отварање понуда примљених у складу са овим Позивом биће обављено 16. октобра 2015. 

године, у 12:30 часова по средњоевропском времену на следећој адреси Градска управа Града 

Београда, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз, ул. 27. марта бр. 43-45, II спрат, 

11000 Београд. 

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати 

само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре јавног 

отварања понуда. Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 

стране одговорног лица понуђача, са назнаком да се односи на предметну јавну набавку. 

Рок за доношење одлуке је 40 дана од дана јавног отварања понуда. 

За све додатне информације о Пројекту, молимо вас да се обратите на: 

Град Београд 

Адреса за комуникацију: direkcijazajavniprevoz.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на 

телефон 011/2752-582, у радно време Наручиоца од 7:30 до 15:30. 

mailto:direkcijazajavniprevoz.javnenabavke@beograd.gov.rs

