
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 
''ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ИЗГРАДЊЕ ДВА ПОМОЋНА ОБЈЕКТА У 

ОКВИРУ ТЕХНИЧКОГ СЕРВИСА''  
РЕД. БР. ЈН 11/18 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 

 Опис предмета јавне набавке: 
Овом јавном набавком предвиђена je услуга вршења техничког прегледа изведених радова 

на изградњи два помоћна објекта у оквиру техничког сервиса. Технички преглед ће се 

вршити у складу са чланом 154. Закона о планирању и изградњи. 

Техничким прегледом се утврђује подобност објекта за употребу. Технички преглед 

обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за градњу и техничком 

документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и 

стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и 

инсталација. У складу са чланом 155. Закона о планирању и изградњи, технички преглед 

објекта обезбеђује инвеститор, који сноси и трошкове техничког прегледа. 

Понуђач је дужан да предметне услуге врши у свему према важећем Закону о планирању 

и изградњи и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и 

стандардима у вези са предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање 

професионалних правила своје струке. 

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:  175.727,60 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 



Број примљених понуда: 2 

     - Највиша: 265.000,00 динара , без ПДВ-а. 

Понуђена цена: 

     -Најнижа: 175.727,60 динара, без ПДВ-а. 

 

     - Највиша: 265.000,00 динара , без ПДВ-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

     - Најнижа: 175.727,60 динара, без ПДВ-а. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.08.2018. 

Датум закључења уговора: 07.09.2018. 

Основни подаци о добављачу: Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о., са 
седиштем у Новом Саду, Косте Рацина 19, ПИБ 102291652, Матични број 08775265; 

Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 


