
  

 

 

 

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 - Набавка електронских комуникационих услуга, 

(ознака из Општег речника набавки: 72400000 Услуге интернета) 

 

Уговорена вредност: Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима, не може 

бити већа од 3.500.000,00 динара, без ПДВ-а, за првих годину дана пружања услуга, уз 

напомену да ће за другу и трећу годину потребна средства за предметну услугу бити 

предвиђена у програмима. пословања Наручиоца. 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

јединична цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 01. септембра 2020. године примљена је понуда од једног 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» 

а.д. Београд, је једина понуђена и износи 3.500.000,00 динара, без ПДВ-а, за првих 

годину дана пружања услуга, уз напомену да ће за другу и трећу годину потребна 

средства за предметну услугу бити предвиђена у програмима. пословања 

Наручиоца. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» 

а.д. Београд, је једина понуђена, прихватљива и износи 3.500.000,00 динара, без 

ПДВ-а, за првих годину дана пружања услуга, уз напомену да ће за другу и трећу 

годину потребна средства за предметну услугу бити предвиђена у програмима. 

пословања Наручиоца. 

 



  

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 18. новембра 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 25.12.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д., Београд, ул. 

Таковска бр. 2, матични број 17162543, ПИБ 100002887, број рачуна 160-600-22 

код „Banca Intese“ a.d. Beograd, телефон 064/6141431, које заступа генерални 

директор Предраг Ћулибрк 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да услугу пружања електронских комуникационих услуга – 

интернет, које су предмет овог Уговора врши сукцесивно у периоду од три године 

од дана закључења уговора. 

 

 


