
  

 

 

 

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 и 14/15) 

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: радова – Периодично одржавање мостова и тунела на 

државном путу IБ реда бр. 23, деоница: Ужице – Златибор, Ложионички мост у 

Ужицу (ID 1156) (45221119 – Грађевински радови на обнови мостова). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена радова износи 42.299.201,28 динара 

без пореза на додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „економски најповољнијa 

понудa “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 30. септембра 2016. године примљене су понуде два 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача АД «НОВИ ПАЗАР–ПУТ» Нови Пазар и МПП 

«ЈЕДИНСТВО» а.д. Севојно је највиша понуђена са укупном ценом у износу од 

58.213.407,10 динара без пореза на додату вредност, односно 69.856.088,52 динара 

са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «RATKO 

MITROVIĆ CONSTRUCTION» d.o.o. Чачак и ГП «МОСТОГРАДЊА» а.д. Београд 

је најнижа понуђена са укупном ценом у износу од 42.299.201,28 динара без пореза 

на додату вредност, односно 50.759.041,54 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача АД «НОВИ ПАЗАР–ПУТ» Нови Пазар и МПП 

«ЈЕДИНСТВО» а.д. Севојно је највиша понуђена прихватљива са укупном ценом у 

износу од 58.213.407,10 динара без пореза на додату вредност, односно 

69.856.088,52 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача «RATKO MITROVIĆ CONSTRUCTION» d.o.o. Чачак и ГП 

«МОСТОГРАДЊА» а.д. Београд је најнижа понуђена прихватљива са укупном 

ценом у износу од 42.299.201,28 динара без пореза на додату вредност, односно 

50.759.041,54 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 19.10.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 16.11.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Заједничка понуда групе понуђача: 

«RATKO MITROVIĆ CONSTRUCTION» d.o.o. Чачак, Булевар  Танаска Рајића број 

35, матични број 20260424, ПИБ 104884983, број рачуна 155-10778-74, отворен код 

„HALKBANK“ a.d. Београд, телефон 032/355-220, које заступа директор Душко 

Ћировић. 

ГП «МОСТОГРАДЊА» а.д. Београд, ул. Влајковићева број 19/а, матични број 

07023251, ПИБ 100002225, које заступа директор Бранко Кнежевић. 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак Радова је 75 календарских дана од датума пријема Писма о 

почетку радова 

 


