
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

Београд, ул. Влајковићева бр. 10 

 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

о јавној набавци добара 

Набавка путничког аутомобила 

(јавна набавка број 1.1.4/18) 

 

1) Подаци о наручиоцу: Републички секретаријат за јавне политике, Београд, ул. 

Влајковићева бр. 10, http://www.rsjp.gov.rs/ 

  

2)   Врста наручиоца: државни орган; 

 

3) Опис предмета јавне набавке: Предметнa набавка обухвата набавку једног  путничког 

аутомобила за потребе Републичког секретаријата за јавне политике. 

  

4) Назив и ознака из Општег речника набавке: : 34110000 –Путнички аутомобили 

 

5)  Уговорена вредност : 1.960.391,67  без ПДВ, односно 2.352.470,00 динара са ПДВ-ом; 

 

6)  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена; 

 

7)  Број примљених понуда: једна 

 

8)  Највиша и најнижа понуђена цена са ПДВ-ом:  2.352.470,00 динара 

                  

 

9)  Највиша и најнижа понуђена цена са ПДВ-ом код прихватљивих понуда: 

 

    2.352.470,00 динара 

10) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /; 

 

11) Датум доношења Одлуке о додели уговора: 15.11.2018. године; 

 

12) Датум закључења уговора: 29.11.2018. године; 

 

13) Основни подаци о добављачу: ”ALPROS” доо, Београд, ул. Пилота Михајла Петровића  

     бр.77а, МБ 17350897, ПИБ 102004615 

 

http://www.rsjp.gov.rs/


14) Рок извршења уговора:  14.12.2018.године; 

 

15) Околности које представљају основ за измену уговора : 

                     Након закључења уговора Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. 

Закона о јавним набавкама, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 

набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не 

може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог Закона о јавним набавкама, 

                     Након закључења уговора, Наручилац може да дозволи промену цене и других 

битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 

одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени 

посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно 

дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији. 

 
 


