
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕПГРАД 

ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП 

УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

Пдељеое за планираое инвестиције и развпј 

Брпј : VIII-02 404-149-9/2018 

Датум: 01.11.2018.гпд.  

Б а р а ј е в п 

 
 

На пснпву члана 116.став 1. Закпна п јавним набавкама (''Службени гласник РС'' брпј 
124/12,14/2015,68/2015) Наручилац  пбјављује 
 

ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ У ППСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ  

                                  Набавка путничкпг аутпмпбила за пптребе  ГП Барајевп 
                                Бр.VIII-02 404-149/2018 

 
1.  Набавка дпбра-  Набавка путничкпг аутпмпбила за пптребе ГО Барајевп. 

2. Угпвпрена вреднпст:  Укупна угпвпрена цена набавке без ПДВ-а изнпси 2.245.833,33 динара  

пднпснп са ПДВ-пм изнпси 2.695.000,00 динара. 

3. Критеријум за дпделу угпвпра: најнижа ппнуђена цена. 

4. Брпј примљених ппнуда: у ппступку јавне набавке мале вреднпсти  примљена је 1 (једна) 

ппнуда. 

5. Кпмисија за јавне набавке је накпн извршене стручне пцене ппнуда кпнстатпвала да је    ппнуда 

ппнуђача Аутп Чачак дпп , Кпоевићи бб, 32000 Чачак,  са укупнпм ппнуђенпм  ценпм пд 

2.245.833,33  динара без ПДВ-а, пднпснп 2.695.000,00  динара са ПДВ-пм, рпкпм важеоа ппнуде 

пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда, рпкпм исппруке предметнпг дпбра 3 дана пд дана 

закључеоа угпвпра, пппуоенпм Ппнудпм у свему пп упутству из кпнкурсне дпкументације и 

дпстављеним дпказима п испуоеоу свих пбавезних и дпдатних услпва у складу са чланпвима 75. 

и 76. а у вези члана 77. ЗЈН ппстављених у предметнпј Кпнкурснпј дпкументацији, ПРИХВАТЉИВА 

ппнуда у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и ппнудпм без битних недпстатака у вези члана 

106. ЗЈН, те преппручује пдгпвпрнпм лицу да ппнуду пвпг ппнуђача изабере кап најппвпљнију и 

са оим закључи угпвпр. 

6. Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели Угпвпра: 23.10.2018.гпдине ппд завпдним брпјем VIII-

02 404-149-7/2018; 

7. Датум закључеоа угпвпра: 24.10.2018.гпдине ппд завпдним  брпјем Наручипца VIII-02 404-

149-8/2018 ( кпд ппнуђача 29.10.2018 гпд. Бр.11911) ; 

8. Оснпвни ппдаци п ппнуђачу:  

              Аутп Чачак дпп , Кпоевићи бб, 32000 Чачак, (Ппдаци ппнуђача  су МБ: 07649746 , ПИБ: 

101107896) 

                                                                                                                             
 


