
Република Србија

Град Београд

Градска општина Савски венац

Одељење за јавне набавке

Број: XI-404-225/2019

5.7.2019.

 Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 

тел. (011) 2061-740, факс 2061-793 

www.savskivenac.rs 

 

 

 

 

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у отвореном поступку јавне 

набавке услуга: Услуге превоза деце и ученика приликом доласка и одласка из ОШ "Антон 

Скала", Школе за оштећене слухом – наглуве "Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО, Звечанска, 

која похађају предшколски програм у вртићу "Венчић", јн 2019/24 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза 

Милоша 69, www.savskivenac.rs 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

За добра и услуге, опис предмета набавке: Предмет набавке је пружање услуге организованог 

превоза ученика и деце предшколског узраста са посебним потребама од аутобуског стајалишта у 

месту њиховог боравка до улаза у двориште: ОШ“Антон Скала“ – ул. Петра Чајковског бр. 2, 

Београд; ОШ за оштећене слухом-наглуве “Стефан Дечански“-ул.Светозара Марковића бр.85, 

Београд; Предшколске установе „Савски венац“, вртић „Венчић“  ул.Љутице Богдана бр.46, и 

повратка назад до стајалишта линијског превоза у месту њиховог боравка на оквирно петнаест 

линија организованог превоза у периоду од 2.9.2019. године до 31.8.2021. године. 

Услуге превоза ученика се пружају у складу са Календарима образовно-васпитног рада за школску 

2019/2020 годину и 2020/2021. годину, а услуге превоза деце која похађају Предшколску установу 

„Савски венац“, вртић „Венчић“ - ул.Љутице Богдана бр.46 свим радним данима у току године. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 60130000 Услуге друмског путничког превоза за 

посебне намене 

Број добављача са којима је споразум закључен: Оквирни споразум је закључен са једним 

добављачем - групом понуђача: 

SAGA TRANS DOO BEOGRAD, Плантажа бр. 2, Београд – Гроцка, Лештане 

B&B LINEA DOO BEOGRAD, Благоја Паровића бр. 136, Београд – Чукарица 

DUMECO DOO BEOGRAD – ZEMUN, Аутопут за Нови Сад бр. 47, Београд - Земун 

Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум је закључен 

5.7.2019. године, на период од две године (од 2.9.2019. године до 31.8.2021. године) 

 


