
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

“Кесе за одлагање течности, гелова и аеросола (Т Г А) у ручном пртљагу - Партија 2: 

СТЕБ кесе” 

РЕД. БР. ЈН 105/17 ЈНМВ 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Добра 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке 

 Опис предмета јавне набавке: 
Кесе за одлагање течности, гелова и аеросола (Т Г А) у ручном пртљагу 
 
Аеродром Никола Тесла Београд планира да обезбеди путницима овакву врсту кеса како 
би се избегле непријатности приликом контроле у гејту пре уласка у авион. Многи путници 
нису информисани о овом правилу иако постоји на сајту аеродрома и на информативним 
таблама испред шалтера за чекирање и пасошке контроле. Директорат је дао примедбу да 
наведене кесе нису доступне на аеродрому. 
 
Из тог разлога оператери на прегледу обезбеђивања у гејтовима су принуђени да 
путницима одузимају све течности, гелове и аеросоле запремине мање од 100 мл, јер је 
таква регулатива ако нису упаковани у ЗИП кесе које су предмет јавне набавке. 
 
СТЕБ кесе се користе за трансферне путнике са других аеродрома који путују преко 
Београда даље, а купили су нешто у duty-free shop-u на полазном аеродрому. Такав садржај 
се мора на београдском аеродрому препаковати у аеродромске СТЕБ кесе које су предмет 
јавне набавке. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
19520000 – Производи од пластичних маса 
 

Уговорена вредност: 375.000,00 динара, без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 

     - Највиша: 375.000,00 динара, без ПДВ. 



Понуђена цена: 

     -Најнижа: 375.000,00 динара, без ПДВ. 

 

     - Највиша: 375.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

     - Најнижа: 375.000,00 динара, без ПДВ. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.10.2017. 

Датум закључења уговора: 02.11.2017. 

Основни подаци о добављачу: Orfix d.o.o., са седиштем у Беочину, Дунавска 29, ПИБ 
108867339, Матични број 21083674; 

Период важења уговора: Годину дана или до искоришћења уговорених средстава у 

зависности од тога који ће се услов први остварити. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 
 


