
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

објављује се: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: радови – Изградња наплатних станица и успостављање 

затвореног система наплате путарине на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-

75), деоница: Сириг – Суботица (45213313 Радови на изградњи објеката са 

услужним садржајем) 

 

Уговорена вредност: Укупно уговорена цена радова са свим пратећим 

трошковима износи 641.437.982,35 динара без пореза на додату вредност  

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 06. октобра 2016. године примљенa je понудa од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача Компанија «ВОЈПУТ» а.д. Суботица, «СМБ – 

ГРАДЊА ПО» д.о.о. Суботица, «ВОЈВОДИНАПУТ – БАЧКАПУТ» а.д. Нови Сад, 

«СРЕМПУТ» а.д. Рума, «СОМБОРЕЛЕКТРО» д.о.о. Сомбор и «ЦИМ ГАС» д.о.о. 

Суботица, је једина прибављена понуда са понуђеном укупном ценом у износу од 

641.437.982,35 динара без пореза на додату вредност, односно 769.725.578,82 

динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача Компанија «ВОЈПУТ» а.д. Суботица, «СМБ – 

ГРАДЊА ПО» д.о.о. Суботица, «ВОЈВОДИНАПУТ – БАЧКАПУТ» а.д. Нови Сад, 

«СРЕМПУТ» а.д. Рума, «СОМБОРЕЛЕКТРО» д.о.о. Сомбор и «ЦИМ ГАС» д.о.о. 

Суботица, је једина прибављена, прихватљива понуда са понуђеном укупном 

ценом у износу од 641.437.982,35 динара без пореза на додату вредност, односно 

769.725.578,82 динара са порезом на додату вредност 



  

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач ће део радова извршити преко подизвођача: 
- подизвођач «ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. Београд  ће извести следеће радове: 

систем наплате путарине – софтверски пакет, инсталација опреме, тестирање и пуштање у 

рад и обука особља;  

- подизвођач «ТМ ИНЖЕЊЕРИНГ» д.o.o. Београд ће извести следеће радове: израда 

бунара;  

- подизвођач «ЈАВОРНИК» д.о.о. Суботица ће извести следеће радове: бетонске радове, 

армирачке радове, занатске радове, инсталације водовода и канализације 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 31. октобра 2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 09.11.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Компанија «ВОЈПУТ» а.д. Суботица, Улица Ђуре Ђаковића број 10, матични број 

08141711, ПИБ 100838460, број рачуна 265-2410310001876-93, отворен код 

«RAIFFEISEN BANK» a.d. Београд, телефон 024/554-900 коју заступа генерални 

директор Душко Дражић 
 

Чланови групе понуђача: 

 

«СМБ – ГРАДЊА ПО» д.о.о. Суботица, Улица Чантавирски пут бб, матични број 

08705984, ПИБ 102212447, коју заступа директор Предраг Петричевић; 

«ВОЈВОДИНАПУТ – БАЧКАПУТ» а.д. Нови Сад, Улица Јована Ђорђевића број 2, 

матични број 08113483, ПИБ 100238372, коју заступа генерални директор Драган 

Милошевић; 

«СРЕМПУТ» а.д. Рума, Трг ослобођења број 12, матични број 08040664, ПИБ 

101339701, који заступа генерални директор Зоран Вукићевић; 

«СОМБОРЕЛЕКТРО» д.о.о. Сомбор, Улица Ади Ендре број 27, матични број 

08286523, ПИБ 100017369, који заступа директор Ален Реџић и 

«ЦИМ ГАС» д.о.о. Суботица, Улица Пут Јована Микића број 56, матични број 

08237123, ПИБ 100959288, који заступа директор Чаба Керн 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак свих уговорених радова је 31.мај 2017. године 

  

 


