
  

 
 

 
Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 
На основу члана 57. став 1. 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: добра – Успостава RR линка на траси петља Добановци – 
петља Остружница (32522000 Телекомуникациона опрема) 
 
Уговорена вредност: Укупна уговорена цена износи 775.740,00 динара без пореза 
на додату вредност, односно 930.888,00 динара са порезом на додату вредност 
  
Критеријум за доделу уговора:  
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 
цена без ПДВ-а“ 
 
Број примљених понуда:  
Благовремено до дана 02. јуна 2017. године примљенa je понудa од једног понуђача 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
Понуда понуђача «AMIGA» d.о.о. Краљево, је једина прибављена понуда са 
понуђеном укупном ценом у износу од 775.740,00 динара без пореза на додату 
вредност, односно 930.888,00 динара са порезом на додату вредност 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Понуда понуђача «AMIGA» d.о.о. Краљево, је једина прибављена, прихватљива  
понуда са понуђеном укупном ценом у износу од 775.740,00 динара без пореза на 
додату вредност, односно 930.888,00 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 27. јуна 2017. године 



  

 
Датум закључења уговора:  
Уговор је закључен дана 31.07.2017. године 
 
Основни подаци о добављачу:  
«AMIGA» d.о.о. Краљево, Улица Тике Коларевића број 66, матични број 07407343, 
ПИБ 101260634, број рачуна 265-3020310003566-24, отворен код «RAIFFEISEN 
BANK» AD Београд, телефон 036/399-199, коју заступа директора Мирослав 
Тлачинац, ел.инж. 
 
Период важења уговора:  
Добављач се обавезује да испоруку и уградњу изврши у року од 60 дана од дана 
пријема писане потврде Наручиоца да су се стекли сви услови за почетак посла 
 
 


