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Број: 03-78/76-2017 
Датум: 19.06.2018. 
 
 
 

Јавна набавка број: 23/2017 
 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015), ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице, објављује 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   З А К Љ У Ч Е Н О М   У Г О В О Р У 

у поступку ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ 

 

Назив и адреса наручиоца: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице, ул. Димитрија 
Туцовића 52, 31000 Ужице. 

Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs. 

Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа. 

Врста предмета: радови. 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (радови) бр. 23/2017 
„Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ из ког се закључује оквирни 
споразум, са једним понуђачем. 

Природа, обим и основна обележја радова: радови на изградњи ограде око 
периметра на Аеродрому Поникве, у складу са израђеним Пројектом за извођење ограде 
контролисане зоне Аеродрома Поникве. Предвиђена набавка обухвата комплетну 
изградњу ограде, у дужини од 8.927,67 м. Радови обухватају, израду темеља самаца и 
парапета од армираног бетона, уградњу конструктивних стубова (бетонских и челичних) 
и постављање заштитне жичане ограде у нивоу који обезбеђује сигурност и безбедност 
унутар Аеродрома, а у складу са важећим прописима и израђеним Пројектом за 
извођење ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве. 

Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде - 45342000. 

Уговорена вредност: 39.991.128,66 динара (без ПДВ-а), тј. 47.989.354,40 динара (са 

ПДВ-ом). 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: /. 

Понуђена цена: - највиша: /. 

                             - најнижа: /. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: - највиша: /. 

                - најнижа: /. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 1,2%. 

http://www.aerodromponikve.rs/


Датум доношења одлуке о додели уговора: /. 

Датум закључења уговора: 14.06.2018. год. 

Основни подаци о добављачу: уговор је закључен са групом понуђача МПП 
„ЈЕДИНСТВО“ а.д., ул. Првомајска бб, Севојно, ПИБ: 102136136, матични број: 
07188307 и „Мост“ доо Ужице, ул. Кнеза Лазара бр. 2, Ужице, ПИБ: 101783519, матични 
број: 07690568, који наступају са подизвођачем „Millennium Team” doo Београд, ул. 
Војводе Степе 390, Београд, ПИБ: 103079096, матични број: 17511068. 

Период важења уговора: 25.06.-25.09.2018. године. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 


