
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Општина Лајковац

Омладински Трг бр. 1, 14224 Лајковац

www.lajkovac.org.rs

Градска и општинска управа

Услуге

ЈН 1/14 Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Лајковац за школску  
2013/2014 годину, обликована у три партије. 
Партија 1- Превоз ученика основне школе "Миле ДУбљевић" Лајковац за школску 2013/2014 
годину 60130000- Услуге друмског путничког превоза за посебне намене. 
Партија 2-Превоз ученика основне школе "Димитрије Туцовић" Јабучје за школску 2013/2014 
60130000- Услуге друмског путничког превоза за посебне намене. 
Партија 3- Превоз деце и ученика са сметњама у развоју- 60130000- Услуге друмског 
путничког превоза за посебне намене. 



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:

На основу члана 36. став 1. тачка 1. наручилац у спроведеном отвореном поступку, није 
добио ниједну прихватљиву понуду. Све пристигле понуде су одбијене као неприхватљиве. 
Дана 27.11.2013 године наручилац је  донео одлуку о пкретању  јн  у отвореном поступку  за 
јавну набавку бр. 36/13 Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине 
Лајковац за школску 2013/2014 годину, обликована у три партије. Укупно су пристигле   
4 (четрири) понуде. Све понуде су одбијене као неприхватљиве, јер су изнад процењене 
вредности  јавне набавке. 
  

СП "Ластра" д.о.о. Лазаревац, Владике Николаја Велимировића бр.12, 11550 Лазаревац 
СП "Ласта" А.Д. Београд, Аутопут Београд- Ниш бр. 5, 11050 Београд 
ПД "СИИ- ТУРС "Д.О.О  Рубрибреза 
"Паћа-П" Ауто Такси, ул Др. Владана Ђорђевића 8/а, 14224 Лајковац
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