
 

 

 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском 

саобраћају „Суботица-транс“, Сегедински пут бр. 84 Суботица 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

ПИБ: 100960042 

МБ: 08049548 

 

На основу  члана 55. став 1. тачка 8), члана  57. и члана 116. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ „СУБОТИЦА-ТРАНС“ Суботица, 

Сегедински пут бр. 84 

 

Објављује: 

 ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

1. Наручилац: ЈП „Суботица-транс“, Сегедински пут бр. 84 Суботица, 

www.sutrans.rs 

2. Редни број јавне набавке: ЈН бр. 53/19 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет 

јавне набавке ЈН бр. 53/19 је набавка добра – Набавка нових аутобуса 

(ознака: 34121000, назив: Аутобуси и минибусеви ) 
3. Уговорена вредност уговора износи 165.648.000,00 динара без ПДВ-а.  

4. Критеријум за доделу уговора је „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“:  

             Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума        

„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. Понуда у којој је најнижа цена добија прво 

место, понуда у којој је друга најнижа цена добија друго место и тако редом за све 

понуде. За оцењивање понуда ће се употребљавати укупна цена без ПДВ-а из 

обрасца понуде. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико 

две или више понуда имају исту цену и исти рок испоруке, као најповољјнија биће 

изабрана понуда оног понуђача која има дужи рок важења понуде.  

5. За предметну набавку запримљена је 1 (једна) понуда. 

6. Најнижа понуђена цена је 165.648.000,00 динара без ПДВ-а,  а највиша 

понуђена цена је 165.648.000,00  динара без ПДВ-а. 

7. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 165.648.000,00 динара без 

ПДВ-а, а највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 165.648.000,00 

динара без ПДВ-а. 

8. Нема дела нити вредности уговора који ће се извршити преко подизвођача. 

9. Одлука о додели уговора донета је 24.04.2019. године и заведена је под 

бројем 01/1-1025/1. 

10. Уговор о додељивању јавне набавке добара – Набавка нових аутобуса – 

заведен под бројем 04/2-1024/1 закључен је дана 07.05.2019. године са 

понуђачем: „Buses and Coaches“ д.о.о., Београд, Радничка 38/17, МБ: 

21277851, ПИБ: 109973525. 

11. Уговор се закључује на одређено време и важи од дана закључивања овог 

уговора до потпуног извршења свих уговорених обавеза уговорних страна. 

 


