
  

 

 

 

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 – Закуп антенског стуба за радио репетитор 

службе обезбеђења – Авала (51330000 Услуге инсталирања уређаја за радио – 

телефонију) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена са свим пратећим трошковима за период од 

једне године износи 469.200,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

563.040,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена закупа 

на месечном нивоу без пореза на додату вредност“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 10. децембар 2019. године примљене су понуде од два 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача ЈП «ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ БЕОГРАД» Београд, је 

највиша понуђена цена закупа на годишњем нивоу износи 762.698,43 динара без 

пореза на додату вредност, односно 915.238,12 динара са порезом на додату 

вредност, а понуда понуђача Предузеће за телекомуникације «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» 

а.д. Београд је најнижа понуђена цена закупа на годишњем нивоу и износи 

469.200,00 динара без пореза на додату вредност, односно 563.040,00 динара са 

порезом на додату вредност 

 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача ЈП «ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ БЕОГРАД» Београд, је 

највиша понуђена, прихватљива цена закупа на годишњем нивоу износи 762.698,43 

динара без пореза на додату вредност, односно 915.238,12 динара са порезом на 

додату вредност, а понуда понуђача Предузеће за телекомуникације «ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА» а.д. Београд је најнижа понуђена, прихватљива цена закупа на годишњем 

нивоу и износи 469.200,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

563.040,00 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 09. марта 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 02.04.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Предузеће за телекомуникације «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д. Београд, Улица 

Таковска број 2, матични број 17162543, ПИБ 100002887, број рачуна 325-

9500700044183-51 отворен код «VOJVOĐANSKA BANKA» AD Нови Сад, телефон 

064/6141-431, који заступа извршни директор за пословне кориснике Петар 

Поповић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана монтирања опреме на део антенског ступа 

 

 


	На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама                                        („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

