
  

 

 

 

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: услуга – Ангажовање ватрогасне јединице на државном 

путу А1, Обилазница око Београда – ПАРТИЈА 2. Ангажовање ватрогасне јединице 

на пословима заштите од пожара на делу државног пута IA реда (75251000 Услуге 

ватрогасне службе) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чине услуге ангажовања ватрогасне 

јединице на пословима заштите од пожара на делу државног пута IА реда, по 

јединичним ценама из прихваћене понуде и то радног сата за једног ватрогасца на 

сталном дежурству у износу од 375,00 динара без пореза на додату вредност и сата 

ангажовања специјализованих возила и материјално – техничких средстава за 

заштиту од пожара на сталном дежурству у износу од 915,00 динара без пореза на 

додату вредност. 

Укупна вредност извршења услуге са свим трошковима не може бити већа од 

20.000.000,00 динара без пореза на додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена за ангажовање једног извршиоца и целокупне потребне опреме – по сату без 

ПДВ-а “ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 11. августа 2017. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача Добровољно ватрогасно друштво «МАТИЦА» Земун, је једина 

понуђена и износи по јединичним ценама из прихваћене понуде и то радног сата за 

једног ватрогасца на сталном дежурству у износу од 375,00 динара без пореза на 

додату вредност и сата ангажовања специјализованих возила и материјално – 

техничких средстава за заштиту од пожара на сталном дежурству у износу од 

915,00 динара без пореза на додату вредност 

 



  

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача Добровољно ватрогасно друштво «МАТИЦА» Земун, је једина 

понуђена, прихватљива и износи по јединичним ценама из прихваћене понуде и то 

радног сата за једног ватрогасца на сталном дежурству у износу од 375,00 динара 

без пореза на додату вредност и сата ангажовања специјализованих возила и 

материјално – техничких средстава за заштиту од пожара на сталном дежурству у 

износу од 915,00 динара без пореза 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 06. септембра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 13.10.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Добровољно ватрогасно друштво «МАТИЦА» Земун, Улица 22. Октобра број 27, 

матични број 07000057, ПИБ 100202423, број рачуна 355-1003633-12 код 

«ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ» АД Нови Сад, телефон 011/2618-367, коју заступа 

директор Радослав Николић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана закључења уговора 

 


