
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  ЗА ПАРТИЈЕ 1,  2 И 3. 
 

  Назив Наручиоца: Комесаријат за избеглице и миграције 

  Адреса наручиоца:   Нови Београд, Народних хероја бр. 4 

  Интернет страница наручиоца:   www.kirs.gov.rs 

  Врста наручиоца:   Орган државне управе 

Врста поступка:    Отворени поступак ЈН 6/2019 

Врста предмета:  Услуге 

  Опис предмета набавке, назив и ознака из 

општег речника набавки 

 - Набавка услуга превоза oбликована по партијама 
Назив и ознака из општег речника:  

60000000 – 8 Услугe превоза, 60100000 – 9 Услугe друмског 
превоза 
 

  Партија 1.  Превоз ствари и лица - избеглица повратника у земље 
порекла Републику Хрватску и Босну и Херцеговину 

Партија 2.   

Превоз породица несталих лица на идентификације у 
Републику Хрватску 

Партија 3. Превоз тражилаца азила и миграната до центара за азил и 
транзитно прихватних центара на територији Републике 
Србије 

 Уговорена вредност за партију 1: Понуђена цена представља укупан збир свих јединичних 

цена услуга ствари и лица - избеглица повратника у земље 

порекла Републику Хрватску и Босну и Херцеговину, те 

уговорена вредност износи 7.500.000,00 динара, што 
представља процењену вредност јавне набавке без ПДВ-а. 

Уговорена вредност за партију 2: Понуђена цена представља укупан збир свих јединичних 

цена услуга превоза породица несталих лица на 
идентификације у Републику Хрватску, те уговорена 

вредност износи 400.000,00 динара, што представља 

процењену вредност јавне набавке без ПДВ-а. 

Уговорена вредност за партију 3: Понуђена цена представља укупан збир свих јединичних 

цена услуга превоза тражилаца азила и миграната до 

центара за азил и транзитно прихватних центара на 
територији Републике Србије, те уговорена вредност износи 

6.600.000,00 динара, што представља процењену вредност 

јавне набавке без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора:   најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда за партију 1.  1 

Број примљених понуда за партију 2. 3 

Број примљених понуда за партију 3. 3 

  Понуђена цена за партију 1: цена по пређеном километру са урачунатим свим 
зависним трошковима  
најнижа: износи 510,00 динара без ПДВ-а 
највиша: износи 510,00 динара без ПДВ-a 

  Понуђена цена код прихватљивих понуда за 
партију 1: 

цена по пређеном километру са урачунатим свим 
зависним трошковима  
најнижа: износи 510,00 динара без ПДВ-а 
највиша: износи 510,00 динара без ПДВ-a 
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  Понуђена цена за партију 2: цена по пређеном километру са урачунатим свим 
зависним трошковима  
најнижа: износи 235,45 динара без ПДВ-а 
највиша: износи 268,00 динара без ПДВ-a 

  Понуђена цена код прихватљивих понуда за 
партију 2: 

цена по пређеном километру са урачунатим свим 
зависним трошковима  
најнижа: износи 235,45 динара без ПДВ-а 
највиша: износи 268,00 динара без ПДВ-a 

  Понуђена цена за партију 3: цена по пређеном километру са урачунатим свим 
зависним трошковима  
најнижа: износи 173,63 динара без ПДВ-а 
највиша: износи 194,55 динара без ПДВ-a 

  Понуђена цена код прихватљивих понуда за 
партију 3: 

цена по пређеном километру са урачунатим свим 
зависним трошковима  
најнижа: износи 173,63 динара без ПДВ-а 
највиша: износи 194,55 динара без ПДВ-a 

  Датум доношења одлуке о додели уговора за 
партије 1. 2. 3.: 

22. април 2019. године 

 Датум закључења уговора за партију 1.  13. мај 2019. године, примењује се  од 17. маја 2019. 
године 

 Датум закључења уговора за партију 2.   14. мај 2019. године, примењује се  од  25. маја 2019. 
године 

 Датум закључења уговора за партију 3.   14. мај 2019. године, примењује се  од  21. маја 2019. 
године 

  Основни подаци о извршиоцу услуга 
 за партију 1.:  

АУТОПРЕВОЗ БАЧКОЊА ЗОРАН Д.О.О. БЕОГРАД 

ДАЛМАТИНСКИХ БРИГАДА  40  матични број: 20037890  

Основни подаци о извршиоцу услуга 
 за партију 2.: 

БЕЧЕЈПРЕВОЗ ДОО, БЕЧЕЈ, ДАНИЛА КИША БР. 10  

Матични број: 08117314 

Основни подаци о извршиоцу услуга 
 за партију 3: 

СП ЛАСТА А.Д. АУТОПУТ БЕОГРАД-НИШ БР. 4, БЕОГРАД, 

Матични број: 07019734 

  
Период важења уговора за партије 1. 2. и 3. 

 
дванаест месеци 
 

  
 

 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
 


