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

Република Србија 
Град Београд 

Градска управа града Београда 
Секретаријат саобраћај 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај  
Адреса наручиоца: Улица 27. марта 43-45, Београд 
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs и www.beograd.rs 
Врста наручиоца: Градска управа града Београда - орган локалне самоуправе 
Опис предмета набавке: 
Предмет јавне набавке услуга: „Израда студија из области безбедности саобраћаја по партијама“  
Назив и ознака из општег речника набавке: 73300000-5 – Планирање и спровођење истраживања и 

развоја; 

Број примљених понуда за партију 1: 2 (две) 
Број примљених понуда за партију 2: 3 (три) 
Број примљених понуда за партију 3: 3 (три) 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Основни подаци о добављачу: 

у ПАРТИЈИ 1– Анализа стања безбедности пешака у саобраћају на територији града Београда са 

предлогом мера понуђачу: -„МОDEL 5“ д.о.о. Београд, матични број: 06977537, ПИБ:100295354 

Уговорена вредност: 3.450.000,00 динара без ПДВ, односно 4.140.000,00 динара са ПДВ 
 
највиша и најнижа понуђена цена:  
-3.708.333,33 динара без ПДВ, односно 4.450.000,00 динара са ПДВ  
-3.450.000,00 динара без ПДВ, односно 4.140.000,00 динара са ПДВ 
 
највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих: 
-3.708.333,33 динара без ПДВ, односно 4.450.000,00 динара са ПДВ  
-3.450.000,00 динара без ПДВ, односно 4.140.000,00 динара са ПДВ 
 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 09.06.2016. године 
Датум закључења уговора: 21.06.2016. године 
Период важења уговора: 180 дана од дана закључења уговора   
 
у ПАРТИЈИ 2 – Израда студија Анализа стања безбедности старијих лица у саобраћају на територији 

града Београда са предлогом мера понуђачу: Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, матични 

број:07032587, ПИБ: 100376470 

 Уговорена вредност: са укупном понуђеном ценом од 2.041.666,67 динара без ПДВ, односно 

2.450.000,00 динара са ПДВ 

 

http://www.beograd.rs/


највиша и најнижа понуђена цена:  
-2.500.000,00 динара без ПДВ, односно 2.500.000,00 динара са ПДВ  
-2.041.666,67  динара без ПДВ, односно 2.450.000,00 динара са ПДВ 
 
 
највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих: 
-2.100.000,00 динара без ПДВ, односно 2.520.000,00 динара са ПДВ 
-2.041.666,67  динара без ПДВ, односно 2.450.000,00 динара са ПДВ 
 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 09.06.2016. године 
Датум закључења уговора: 21.06.2016. године 
Период важења уговора: 180 дана од дана закључења уговора   
 
у ПАРТИЈИ 3  – Израда студија Анализа стања безбедности особа са посебним потребама у саобраћају, 
на територији града Београда, са предлогом мера понуђачу: 
Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, матични број:07032587, ПИБ: 100376470 
Уговорена вредност: са укупном понуђеном ценом од 1.208.333,33 динара без ПДВ, односно 1.450.000,00 

динара са ПДВ 

највиша и најнижа понуђена цена:  
-1.820.400,00 динара без ПДВ, односно 2.184.480,00 динара са ПДВ  
-1.208.333,33 динара без ПДВ, односно 1.450.000,00 динара са ПДВ 
 
највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 

-1.310.000,00динара без ПДВ, односно 1.572.000,00 динара са ПДВ 
-1.208.333,33 динара без ПДВ, односно 1.450.000,00 динара са ПДВ 
 
 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 09.06.2016. године 

Датум закључења уговора: 21.06.2016. године 
Период важења уговора: 180 дана од дана закључења уговора   
 


