
  

 

 

 

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

На основу члана 57. став 1. 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 – Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државном путу IБ реда број 27, од Лазаревца до Аранђеловца 

(71250000 Архитектонске, техничке и геодетске услуге) 

  

Уговорена вредност: Уговорену цену чини израда геодетског елабората са свим 

пратећим трошковима у износу од 1.300.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 1.560.000,00 динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 21. децембра 2017. године примљене су понуде од седам 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ГТЦ СИСТЕМ» д.o.o. Београд, је највиша  понуђена и износи 

1.948.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.337.600,00 динара са 

порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ГЕО ЗС» д.о.о. Београд, је најнижа 

понуђена и износи 1.050.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.260.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ГТЦ СИСТЕМ» д.o.o. Београд, је највиша  понуђена, 

прихватљива и износи 1.948.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

2.337.600,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «К.Р.У.Љ.» 

д.о.о. Београд, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 1.300.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 1.560.000,00 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 02. фебруара 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 26.02.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«К.Р.У.Љ.» д.o.o. Београд, Улица Земљорадничка број 27в, матични број 20009756, 

ПИБ 103715997, број рачуна 160-280686-75 код «BANCA INTESA» АD Београд, 

телефон 063/102-6979, који заступа директор Часлав Круљ 

 

Период важења уговора:  

Добављач се обавезује да геодетски елаборат изради у року од 200 календарских 

дана од дана преузимања пријаве радова и решења о утврђеном јавном интересу за 

наведене деонице државног пута  

 

 


