
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

“ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ И СТРУЧНОГ НАЛАЗА 

ИЗВEДЕНИХ РАДОВА  НА СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ ПРТЉАГА” 

 РЕД. БР. ЈН 23/17 ЈНМВ 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Услуге 

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 

Предмет набавке је Израда извештаја- стручног мишљења о техничкој исправности и 
стручног налаза извeдених радова  на систему за транспорт пртљага и обухвата контролу 
усклађености изведених радова са техничким прописима и стандардима који се односе на 
поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација, односно извештај о 
извршеном прегледу и провери опреме за рад са закључком да ли су примењене или нису 
примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду (у складу са одредбама 
Закона о безбедности и здрављу на раду). 
 
Наручилац ће са изабраним понуђачем закључити уговор о јавној набавци. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 

 
71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге. 

Уговорена вредност: 478.000,00 динара, без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена: 

Број примљених понуда: 3 

     - Највиша: 3.720.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена: 

     -Најнижа: 478.000,00 динара, без ПДВ. 

 

     - Највиша: 3.497.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 



     - Најнижа: 478.000,00 динара, без ПДВ. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.06.2018. 

Датум закључења уговора: 23.07.2018. 

Основни подаци о добављачу: Институт за заштиту на раду АД Нови Сад, са седиштем у 
Новом Саду, Марка Миљанова 9 и 9А, ПИБ 101708085, Матични број 08112517; 

Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза обе уговорне стране. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, из објективних 

разлога, дозволити промену битних елемената уговора због настанка непредвиђених 

околности које нису на страни наручиоца и испоручиоца. 

Остале информације: / 


