
 

 

 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском 

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

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 68/20158) 

 

 

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. Врста наручиоца: правно лице (члан 2. став 1. тачка 2) подтачка (3) Закона о 

јавним набавкама. 

3. Редни број јавне набавке: ЈН 44/19 

4. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка 

горива (ЕВРО ДИЗЕЛ (шифра 09134220-5) и безоловни бензин: ЕВРО 

ПРЕМИЈУМ БМБ 95 (шифра 09132100-4). 
5. Уговорена вредност овог уговора за износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

6. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена 

7. За предметну јавну набавку запримљена је 1 (једна) понуда. 

8. Најнижа понуђена цена је 453.030.000,00  динара без ПДВ-а, а највиша 

понуђена цена је 453.030.000,00 динара без ПДВ-а. 

9. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је 453.030.000,00  динара 

без ПДВ-а, а највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 

453.030.000,00  динара. 

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

11. Одлука о додели уговора донета је 02.10.2019. године и заведена је под 

бројем 01/1-2536/1. 

12. Уговор о продаји нафте и дестилата, закључен је дана 17.10.2019. године 

под бројем 04/2 – 2556/1 и закључен са следећим добављачем: „КНЕЗ 

ПЕТРОЛ“ д.о.о., Београд, Царице Јелене 28 , МБ: 17535439, ПИБ: 

103223995. 

13. Уговор се закључује на одређено време и примењује се од дана закључења 

Уговора до утрошка укупне финансијске вредности овог Уговора у износу 

од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, а најкасније до истека 12 месеци од дана 

закључења Уговора. 

14. Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 

дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

http://www.sutrans.rs/

