
  

 
 

 
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: услуга – Одржавање постојећег путног метереолошко – 
информационог система (ПМИС) (50312610 Одржавање опреме за информационе 
технологије). 
 
Уговорена вредност: Уговорене цене радних сати за пружање услуга, према 
ценовнику из прихваћене понуде износе: 
 

Р.бр. Врста услуге 
Јединична 
цена (дин.) 
без ПДВ-а 

1. Цена радног сата инжењера за ефективни рад 
(по једном извршиоцу) 5.100,00 

2. Цена радног сата инжењера за време проведено у путу  
(по једном извршиоцу) 4.500,00 

3. Цена радног сата техничара за ефективни рад 
(по једном извршиоцу) 3.600,00 

4. Цена радног сата техничара за време проведено у путу  
(по једном извршиоцу) 3.300,00 

5. Цена радног сата путничког или комби возила за ефективни 
рад  4.500,00 

6. Цена радног сата путничког или комби возила за чекање 
возила  900,00 

7. Цена радног сата полутеретног камиона до 3,5 тоне за 
ефективни рад (са возачем) 5.500,00 

8. Цена радног сата полутеретног камиона до 3,5 тоне за 
чекање возила (са возачем) 1.600,00 

9. Цена радног сата возила са корпом (платформом) мин. 12 
метара за ефективни рад (са руковаоцем) 3.900,00 



  

10. 
Цена радног сата возила са корпом (платформом) мин. 12 

метара за време проведено у путу са транспортним 
трошковима (са руковаоцем) 

3.000,00 

11. Цена радног сата возила са дизалицом до 3 тоне за 
ефективни рад (са руковаоцем) 7.100,00 

12. 
Цена радног сата возила са дизалицом до 3 тоне за време 

проведено у путу са транспортним трошковима (са 
руковаоцем) 

7.100,00 

13. 
Цeна радног сата  ангажоване привремене саобраћајне 

сигнализације (ПСС), са пратећом радном снагом, када не 
постоји измена у режиму саобраћаја за ефективни рад  

9.200,00 

14. 

Цeна радног сата  ангажоване привремене саобраћајне 
сигнализације (ПСС), са пратећом радном снагом, када не 

постоји измена у режиму саобраћаја са транспортним 
трошковима за време проведено у путу  

7.900,00 

15. 
Цeна радног сата ангажоване привремене саобраћајне 

сигнализације (ПСС), са пратећом радном снагом, када  
постоји измена у режиму саобраћаја за ефективни рад 

12.500,00 

16. 

Цeна радног сата ангажоване привремене саобраћајне 
сигнализације (ПСС), са пратећом радном снагом, када  
постоји измена у режиму саобраћаја са транспортним 

трошковима за време проведено у путу  

9.100,00 

 
    Добављач нуди Наручиоцу за предметно одржавање - Одржавање постојећег 
путног метереолошко – информационог система (ПМИС) цену по сату за утрошено 
време за реализацију активности предметног одржавања под редним бројевима од 1 
до 16, односно по ценовнику услуга према приложеној табели са  урачунатим свим 
трошковима које Добављач има у реализацији предметне услуге. 
  У горе наведеним урачунатим свим трошковима које Добављач има у 
реализацији предметне услуге подразумева се да су зарачунати трошкови за радну 
снагу, употребу алата, опреме и средстава, организацију и припрему за посао, 
проучавање документације и све друго. 
     У горе наведеним  урачунатим свим трошковима које Добављач има у 
реализацији предметне услуге нису зарачунати следећи трошкови и зарачунавају се 
посебно и то: 
- Трошкови оригиналних или одговарајућих резервних делова и потрошног 
материјала и остало -  зарачунавају се   по ценовнику произвођача-добављача (по 
улазним  фактурама добављача од кога је купљено) увећани за манипулативне 
трошкове до 6%, односно према приложеним копијама рачуна-улазних фактура 
добављача од кога је купљено које се достављају уз фактуре Добављач. 

Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима не може бити већа 
од 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора:  
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи понуђени укупан 
збир појединачних радних сати без ПДВ-а“ 
 
 



  

Број примљених понуда:  
Благовремено до дана 22. маја 2019. године примљена је понуда од једног понуђача 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
Заједничка понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН - 
АУТОМАТИКА» д.o.o. Београд, «TM INŽENJERING» d.o.o. Београд и 
«METEOTEH, TRGOVINA IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE» d.o.o. Republika 
Slovenia, Ljubljana, је једина понуђена чија је укупна вредност појединачних радних 
сати у износу од 88.800,00 динара без пореза на додату вредност , односно 
106.560,00 динара са порезом на додату вредност 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Заједничка понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН - 
АУТОМАТИКА» д.o.o. Београд, «TM INŽENJERING» d.o.o. Београд и 
«METEOTEH, TRGOVINA IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE» d.o.o. Republika 
Slovenia, Ljubljana, је једина понуђена, прихватљива чија је укупна вредност 
појединачних радних сати у износу од 88.800,00 динара без пореза на додату 
вредност , односно 106.560,00 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 29. маја 2019. године 
 
Датум закључења уговора:  
Уговор је закључен дана 24.06.2019. године 
 
Основни подаци о добављачу:  
ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН – АУТОМАТИКА» д.o.o. Београд, Улица 
Воглина број 15, матични број 17178300, ПИБ 100008328, број рачуна 160-15401-45 
отворен код «BANCA INTESA» А.D. Београд, телефон 011/677-1017, који заступа 
директор мр Миленко Николић, дипл.инж. 
Чланови групе понуђача: 
«TM INŽENJERING» d.o.o. Београд, Улица Здравка Челара број 10/III-2, матични 
број 07552246, ПИБ 100207794, који заступа директор Миодраг Митровић 
«METEOTEH, TRGOVINA IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE» d.o.o. Republika 
Slovenia, Ljubljana, Улица Леталишка цеста број 27, матични број 6898327000, ПИБ 
Sl 71739149, који заступа директор Себастијан Тичар 
 
Период важења уговора:  
Годину дана од дана обавештења Наручиоца да су се стекли услови за почетак 
посла  
 


