
  

 

 

 

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: радова – Радови на санацији црних тачака на раскрсници 

државних путева IБ реда бр. 15 и IIА реда бр. 116 – кружна раскрсница у Новом 

Бечеју (45233141 – Радови на одржавању путева) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 35.924.356,28 динара без пореза на додату вредност, односно 43.109.227,54 

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 02. новембра 2017. године. године примљене су понуде од 

два понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача VD «JUGOKOP – PODRINJE»  d.o.o. Шабац, је највиша понуђена 

и износи 35.924.356,28,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

43.109.227,54 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача 

«BAUWESEN» d.о.о. Лазаревац, је најнижа понуђена и износи 33.492.957,96,00  

динара без пореза на додату вредност, односно 40.191.549,55 динара са порезом на 

додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача VD «JUGOKOP – PODRINJE»  d.o.o. Шабац, је једина понуђена, 

прихватљива и износи 35.924.356,28,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 43.109.227,54 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 31. октобра 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11.12.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

VD «JUGOKOP – PODRINJE»  d.o.o. Шабац, Улица Јанка Веселиновића број 29, 

матични број 07369000, ПИБ 100111509, број рачуна 265-6210310002699-61 

отворен код «RAIFFEISEN BANK» АD Београд, телефон 015/342-102, који заступа 

директор Бобан Јанковић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова je 75 календарских дана oд дaтумa увођења у посао 

 

 


