
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

„САМОХОДНО ВОЗИЛО РОБОТ ЗА ЕКСПЛОЗИВНЕ НАПРАВЕ“ БРОЈ 07/2017 ОП 

 

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:   Роботи на аеродромима се користи за уклањање 

формацијских и импровизованих диверзантских средстава за извиђање, подизање терета 

и детекцију експлозива и других  опасних материја. Употребљавају  се за преглед 

ваздухоплова или објеката уколико постоји сумња или најава да се у истим налази 

експлозивна направа. Експлозивну направу или сумњив предмет могу прегледати,  

уништити на лицу места или однети на безбедну локацију.  На  робот се може монтирати 

мобилни рендгенски уређај.  Уређај који служи као генератор X-зрака налази се на 

платформи робота, док се детектор зрачења, који ће извршити трансформацију 

невидљивих X-зрака у видљиву слику, налази у роботској руци. Робот се поставља тако да 

предмет који се скенира буде између генератора X-зрака и детектора зрачења. Исто тако, 

може поседовати надзорну камеру са стабилизацијом слике, оптичко зумирање, 

вишеструке наставке за алате и камере, перископ за камеру, точкове и гусенице за 

прелазак преко јарака и пењање уз степенице. Може бити наоружан пушком или 

пиштољем, лансером за сузавац, чекићем за разбијање прозора, маказама, бушилицама 

итд. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

34933000 – Навигациона опрема 
  

Уговорена вредност: 54.625.000,00 динара без ПДВ-а.   

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена: 

Број примљених понуда: 2 

     - Највиша: 70.000.000,00 динара без ПДВ-а.   

Понуђена цена: 



     -Најнижа: 54.625.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

     - Највиша: 54.625.000,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

     - Најнижа: 54.625.000,00 динара без ПДВ-а. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.04.2017. 

Датум закључења уговора: 06.06.2017. 

Основни подаци о добављачу: JUGOSCAN D.O.O. BEOGRAD, Београд, ул. Студентски трг 
бр. 21, мат.бр.: 17162292, ПИБ: 100067290, текући рачун: 160-253123-23 код Интеза банке; 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период до испуњења уговорних обавеза 

обе уговорне стране. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 


