
  

 

 

 

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) 

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: радови – Периодично одржавање, санација коловозне 

конструкције, државног пута IБ реда бр. 26, Београд – Обреновац, раскрсница 

државног пута IБ реда бр. 21 са раскрсницом Р-201 за Мислођин, (побољшање 

опасног места и израда стајалишта код скретања Ковачина) (45233141 – Радови на 

одржавању путева). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 20.337.742,00 динара без 

пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 28. новембра 2014. године примљене су понуде три 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «STRABAG» d.o.o. Нови Београд је највиша понуђена и износи 

21.426.806,18 динара без пореза на додату вредност, односно 25.712.167,42 динара 

са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача ПЗП 

«БЕОГРАД» а.д. Београд и  «ИНГРАП-ОМНИ» д.o.o. Београд је најнижа понуђена 

и износи 20.337.742,00 динара без пореза на додату вредност, односно 24.405.290,40 

динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «STRABAG» d.o.o. Нови Београд је највиша понуђена и износи 

21.426.806,18 динара без пореза на додату вредност, односно 25.712.167,42 динара 

са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача ПЗП 

«БЕОГРАД» а.д. Београд и  «ИНГРАП-ОМНИ» д.o.o. Београд је најнижа понуђена 

и износи 20.337.742,00 динара без пореза на додату вредност, односно 24.405.290,40 

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 21.01.2015. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 02.03.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Заједничка понуда групе понуђача ПЗП «БЕОГРАД» а.д. Београд, ул. Видска број 

24, матични број 07014104, ПИБ 100000750, број рачуна 145-22207-90 код „Marfin 

banka“, телефон 011/244-0722, које заступа директор Небојша Павловић, 

дипл.грађ.инж. и «ИНГРАП-ОМНИ» д.о.о. Београд, ул. Држићева број 15, матични 

број 06950639, ПИБ 101496917, кога заступа Милена Живановић. 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак Радова је 30 дана од датума Писма о почетку радова.   

 


