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На основу чл. 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15)  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

35230 Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7    

објављује: 

Обавештење о закљученом  јавном уговору о поверавању обављања комуналне 

делатностиградског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја 

бр. 400-731/201-01 

 од 13.11.2019 године 

 

Назив наручиоца: Општинска управа општине Ћуприја. 

Адреса наручиоца: 13. октобар бр. 7. 

Интернет страница наручиоца: www.cuprija.rs.  

Врста наручиоца: Градска и Општинска управа. 

За услугу : У поступку поверавању обављања комуналне делатностиградског и 

приградског превоза путника на територији општине Ћуприја 

Назив и ознака из општег речника набавке: 6010000 – Услуге друмског саобраћаја 

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

Процењена вредност у поступку поверавању обављања комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији општине Ћуприја износи 113.368.422,50 без 

ПДВ –а за пет година ,од тога концесиона накнада општинске управе општина Ћуприја 

50% што би на нивоу од пет година било 56.668.211,23 динара брз ПДВ-а 

 

Уговорена вредност:  54.416.172,00  динара без ПДВ-а. 

Врста предмета: услуга 

Број примљених понуда: 2. 

Понуђена цена:  

Најнижа понуђена цена у поступку поверавању обављања комуналне делатности градског 

и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја је понуда Конзорцијума   

http://www.cuprija.rs/
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“Еуро- лин“ доо ул.Томе Живановића бр. 129 ,Параћин и „Мото боем транс“доо ул. 

Бадњевска бб Неготин , који је доставио понуду бр. 404-459/2019-02 од  05.08.2019 године, 

и износи: 

Понуђена цена превоза по километру без ПДВ-а х 

184.461,60 км х 5 година      

               

54.416.172.00 

Понуђена цена превоза по километру са ПДВ-ом х 

184.461,60 км х 5 година     

                

59.857.789,20 

 

Највиша понуђена цена у поступку поверавању обављања комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја је понуда „ 

КАВИМ – ЈЕДИНСТВО“ доо ул. Париске Комуне бр.1 Врање  404-458/2019-02 од 

05.08.2019 . године, и износи: 

Понуђена цена превоза по километру без ПДВ-а х 

184.461,60 км х 5 година                    

113.368.423,00 

Понуђена цена превоза по километру са ПДВ-ом х 

184.461,60 км х 5 година                    

124.705.265,00 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Најнижа понуђена цена у поступку поверавању обављања комуналне делатности градског 

и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја је понуда Конзорцијума “ 

Еуро- лин“ доо ул.Томе Живановића бр. 129 ,Параћин и „Мото боем транс“доо ул. 

Бадњевска бб Неготин , који је доставио понуду бр. 404-459/2019-02 од  05.08.2019 године, 

и износи: 

Понуђена цена превоза по километру без ПДВ-а х 

184.461,60 км х 5 година      

               

54.416.172.00 

Понуђена цена превоза по километру са ПДВ-ом х 

184.461,60 км х 5 година     

                

59.857.789,20 

 

Највиша понуђена цена у поступку поверавању обављања комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја је понуда 

Конзорцијума “ Еуро- лин“ доо ул.Томе Живановића бр. 129 ,Параћин и „Мото боем 
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транс“доо ул. Бадњевска бб Неготин , који је доставио понуду бр. 404-459/2019-02 од  

05.08.2019 године, и износи: 

Понуђена цена превоза по километру без ПДВ-а х 

184.461,60 км х 5 година      

               

54.416.172.00 

Понуђена цена превоза по километру са ПДВ-ом х 

184.461,60 км х 5 година     

                

59.857.789,20 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 404-523/2019-02 од 27.09.2019  године 

Датум закључења уговора: 13.11.2019. године. 

   Основни подаци о приватном партнеру:  Конзорцијум “Еуро- лин“ доо ул.Томе 

Живановића бр. 129 ,Параћин и „Мото боем транс“доо ул. Бадњевска бб Неготин ,. 

Период важења уговора Концесије – поверавање обављања делатности градског и 

приградског превоза на територији општине Ћуприја је 5 година од дана потписивања 

уговора. 


