
  

 

 

 

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 се: 

 

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 – Заштита од пожара у зони путних објеката 

(тунела) на државним путевима - ДП А1 Обилазница око Београда – петља 

Добановци – тунел Стражевица (75251110 Услуге спречавања пожара и ФБ08 за 

заштуиту од пожара). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 18.000.000,00 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 01. априла 2016. године примљена је понуда једног  

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО «MAТИЦА» Земун 

је једина прибављена понуда са укупном ценом из понуде за ангажовање једног 

извршиоца и целокупне потребне опреме по радном сату у износу од 1.290,00 

динара, без пореза на додату вредност, односно 1.548,00 динара, са порезом на 

додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО «MAТИЦА» Земун 

је једина прибављена прихватљива понуда са укупном ценом из понуде за 

ангажовање једног извршиоца и целокупне потребне опреме по радном сату у 

износу од 1.290,00 динара, без пореза на додату вредност, односно 1.548,00 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 19.04.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 10.05.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО «MAТИЦА» Земун, ул. 22. Октобра 

бр. 27, матични број 07000057, ПИБ 100202423, број рачуна 355-1003633-12 код 

„Војвођанске банке“ а.д., телефон 011/2618-367, које заступа председник Управног 

одбора Радослав Николић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да приступи пружању уговорених услуга одмах након 

закључења уговора и пружа их у периду од годину дана од дана закључења  

уговора. 

 

 


