
 

На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај -Дирекција за јавни превоз 

Београд, 27. марта број 43-45 
 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
(јавнa набавкa мале вредности број 4/2014) 

Назив наручиоца: Република Србија - Град Београд, Градска управа града Београда, 
Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз. 
Адреса Наручиоца: Београд, 27. марта бр.43-45. 
Интернет страница наручиоца: www.beograd.rs и www.bgsaobracaj.rs 
Врста наручиоца: Oрган јединице локалне самоуправе. 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке услуга -  ''Одржавање опреме за 
регулисање ауто-такси саобраћаја  на Аеродрому ''Никола Тесла'' у Београду'' 
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 – одржавање софтвера за 
информационе технолигије. 
Уговорена вредност: 1.500.000,00 динара без ПДВ, односно 1.800.000,00 са ПДВ. 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
Број примљених понуда: 1 (једна) понуда. 
Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена: 299.950,00 динара без ПДВ, 
односно 359.940,00 динара са ПДВ, а најнижа понуђена цена: 299.950,00  динара без 
ПДВ, односно 359.940,00  динара са ПДВ. Напомена: Број радних сати и излазака радника 
на терен који су дати у понуди су оквирни, док ће се стваран број радних сати и излазака 
радника на терен реализовати по јединачним ценама, које су изказане у понуди и то у 
мери коју дефинишу стварне потребе Корисника услуге, а највише до укупне уговорене 
вредности. 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена цена: 
299.950,00 динара без ПДВ, односно 359.940,00 динара са ПДВ, а најнижа понуђена цена: 
299.950,00  динара без ПДВ, односно 359.940,00  динара са ПДВ. Напомена: Број радних 
сати и излазака радника на терен који су дати у понуди су оквирни, док ће се стваран 
број радних сати и излазака радника на терен реализовати по јединачним ценама, које су 
изказане у понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Корисника услуге, а 
највише до укупне уговорене вредности. 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 09.12.2014. године. 
Датум закључења уговора: 11.12.2014. године. 
Основни податци о добављачу: ЕLCOM d.o.o., Сињска 41х, Београд, матични број 
06435815, ПИБ 101821850 
Период важења уговора: Уговор важи до 31.12.2014. године 
Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене. 

http://www.beograd.rs/
http://www.bgsaobracaj.rs/

