
  

 
 

 
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: 
 

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 – Додатни радови на периодичном одржавању 
објеката на државном путу IБ реда бр. 29, мост преко реке Увац, деоница: 
Аљиновићи – Сјеница km 335+627,43 (45221119 – Грађевински радови на обнови 
мостова) 
 
Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 
износи 5.334.131,62 динара без пореза на додату вредност, односно 6.400.957,95 
динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 
цена“ 
 
Број примљених понуда:  
Благовремено до дана 29. августа 2017. године примљена је понуда од једног 
понуђача 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
Понуда понуђача «НОВИ ПАЗАР – ПУТ» д.о.о. Нови Пазар, је једина понуђена и 
износи 5.334.131,62 динара без пореза на додату вредност, односно 6.400.957,95 
динара са порезом на додату вредност 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Понуда понуђача «НОВИ ПАЗАР – ПУТ» д.о.о. Нови Пазар, је једина понуђена, 
прихватљива и износи 5.334.131,62 динара без пореза на додату вредност, односно 
6.400.957,95 динара са порезом на додату вредност 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Понуђач нема Подизвођача 
 



  

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Одлука о додели уговора је донета дана 30. августа 2017. године 
 
Датум закључења уговора:  
Уговор је закључен дана 07.09.2017. године 
 
Основни подаци о добављачу:  
«НОВИ ПАЗАР – ПУТ» д.о.о. Нови Пазар, Улица Шабана Коче број 67, матични 
број 07195303, ПИБ 100744723, број рачуна 205-2961-32, отворен код 
«КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ» АД Београд, телефон 020/314-911, који заступа 
директор Ибрахим Шкријељ, дипл.грађ.инж. 
 
Период важења уговора:  
Рок за завршетак радова је 15 календарских дана од датума увођења у посао 

 
 


