
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: добaра – Набавка службених возила путем оперативног 

лизинга (34100000 Моторна возила) 

 

Уговорена вредност: Вредност уговорених добара по јединичним ценама из 

прихваћене понуде износи 117.180.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 140.616.000,00 динара са порезом на додату вредност.  

Уговорена цена је фиксна, а након потписивања уговора, с обзиром да се ради о 

вишегодишњем уговору, Наручилац ће прихватити евентуално повећање цена за 

проценат званично објављеног раста стопе потрошачких цена у Републици Србији. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 06. фебруара 2019. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «FLEET PARTNER» d.о.о. Нови Београд, је једина понуђена и 

износи 117.180.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

140.616.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «FLEET PARTNER» d.о.о. Нови Београд, је једина понуђена, 

прихватљива и износи 117.180.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 140.616.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

 



  

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 07. марта 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 12.03.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«FLEET PARTNER» d.о.о. Нови Београд, Улица Милутина Миланковића број 9б, 

матични број 20980265, ПИБ 108344690, број рачуна 310-218324-88, отворен код 

«NLB BANKA» AD Београд, телефон 011/4000-700, који заступа директор 

Александар Станојевић 

 

Период важења уговора:  

36 месеци од дана преузимања возила  

 


