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На основу члaна 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 

68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда од 27.05.2016.године, град Београд, Градска управа града 

Београда, Секретаријат за саобраћај доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР у јавној набавци услуга ''Израда стратегије безбедности саобраћаја града Београда 

са акционим плановима за период 2017-2020 године'' понуђачу Универзитет у Београду -Саобраћајни 

факултет, ул. Војводе Степе бр.305, матични број:07032587, ПИБ: 100376470, који је доставио благовремену, 

одговарајућу и прихватљиву понуду број 252 од 24.05.2016. године, са укупном понуђеном ценом од 

8.750.000,00 динара без ПДВ, односно 10.500.000,00 динара са ПДВ, роком важења понуде од 90 дана и 

авансом од 20%. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Секретаријат за саобраћај, као Наручилац,  донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке 
број: IV-02 бр. 404-40-1/2015 од 12.10.2015. године и Одлуку IV-02 бр. 404-40-1/2015 од 03.03.2016. године о 

измени Одлуке о покретању поступка јавне набавке IV-02 бр. 404-40-1/2015 од 12.10.2015.године, за набавку 

услуга ''Израда стратегије безбедности саобраћаја града Београда са акционим плановима за период 2017-
2020 године''.  

 
Основни подаци о понуђачима: Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 

25.05.2016.године, до 12 часова достављена једна понуда, и то: 
 

- у 11:42 часова, Универзитет у Београду- Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе бр.305 матични 

број:07032587, ПИБ: 100376470. 
 

Неблаговремених понуда није било. 
 

     Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача Универзитет у Београду, 

Саобраћајни факултет, Ненад Марковић - број овлашћења 295 од 25.05.2016. године. 
 

Сагласно члану 104. став 6. Закона, овлашћени представник понуђача, потписао је и преузео је 

примерак Записника о отварању понуда. 

 

Записник о отварању понуда од 25.05.2016. године је саставни део Извештаја о стручној оцени 

понуда. 

 

 Подаци из понуде: 
 

   

Република Србија 

Град Београд 

Градска управа града Београда 

Секретаријат за саобраћај 

IV-02 404-40-2/2015 

Редни број јавне набавке 24/15 

Београд, 13.06.2016.године 
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Ред. 
бр. 

 

Назив понуђача 

Број под којим 

је понуда 
заведена код 

понуђача 

Укупна цена  без 
ПДВ 

(динара) 

Укупна цена са  
ПДВ (динара) 

Износ 
траженог 

аванса 

Рок 

важења 
понуда 

(минимум 
90 дана) 

1 Универзитет у 
Београду -

Саобраћајни 

факултет, 
Војводе Степе 

305, Београд 

252 од 

24.05.2016. 
8.750.000,00 10.500.000,00 20% 90 

 
По окончању поступка јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку услуга бр. 24/15 ''Израда 

стратегије безбедности саобраћаја града Београда са акционим плановима за период 2017-2020 године'' у 

просторијама Секретаријата за саобраћај, прегледaла је и извршила стручну оцену благовремено поднете 
понуде у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној 

документацији, извршила рачунску проверу понуда и констатовала да је понуда рачунски исправна, и то: 
 

 Понуда број 252 од 24.05.2016. године понуђача Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, 

Војводе Степе 305, Београд, је ПРИХВАТЉИВА јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за 
подношење понуда и Конкурсној документацији. 

 

 Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена, а како је поднета само једна понуда није било 
места рангирању. 

 
 Након спроведене стручне оцене понуда, Комисија је препоручила да се уговор додели понуђачу 

Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,  а у свему према понуди број 

252 од 24.05.2016. године, са укупном понуђеном ценом од 8.750.000,00 динара без ПДВ, односно 
10.500.000,00 динара са ПДВ, роком важења понуде од 90 дана и авансом од 20%. 

 
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда од 

27.05.2016. године, те је у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку као у 
диспозитиву. 

 

 
                                                                                                                                    ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА 

 
             Ненад Матић 

 

Поука о правном леку: 
Заштиту права понуђача обезбеђује републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Против Одлуке о додели уговора, може се поднети Захтев за заштиту права Републичкој комисији, у року од 
10 дана од дана објављивања одлуке Порталу јавних набавки 

 
 


