
  

 

 

 

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: услуга – Отварање и вођење девизног рачуна код 

пословне банке за наплаћена средства од накнаде за употребу државног пута за 

возила регистрована у иностранству (66110000 Банкарске услуге) 

 

Уговорена вредност: Уговорени куповни курс Народне банке Србије за девизе на 

дан откупа увећан за 0%. Отварање и вођење девизног рачуна се врши без накнаде. 

Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима не може бити већа од 

3.000.0000,00 динара.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Највећи % увећања 

куповног курса НБС за девизе за откуп девиза са девизног рачуна “ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 20. јула 2016. године примљенa je понудa од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «АИК БАНКА» а.д., Нови Београд, је једина прибављена понуда 

са уговореним куповни курс Народне банке Србије за девизе на дан откупа 

увећаним за 0%. Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима не може 

бити већа од 3.000.0000,00 динара.   

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «АИК БАНКА» а.д., Нови Београд, је једина прибављена 

прихватљива понуда са уговореним куповни курс Народне банке Србије за девизе 

на дан откупа увећаним за 0%. Укупна вредност извршених услуга са свим 

трошковима не може бити већа од 3.000.0000,00 динара 

 

 



  

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 27.07.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 12.08.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«АИК БАНКА» а.д., Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 115ђ, матични 

број 06876366, ПИБ 100618836, број рачуна 908-10501-97 отворен код «НАРОДНЕ 

БАНКЕ СРБИЈЕ», телефон 011/3122-038, коју заступају председник Извршног 

одбора Јелена Галић и члан Извршног одбора Дејан Васић, а за коју Уговор 

потписују лица овлашћена Правилником о овлашћењима за потписивање «АИК 

БАНКЕ»: руководилац Службе за пословање са великим клијентима и јавним 

сектором Владан Ђорђевић и саветник за пословање са великим клијентима и 

јавним сектором Дражен Бабић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана закључења уговора 

 

 


