
  

 

 

 

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 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: услуге – Израда измене и допуне Акта о процени ризика 

на радним местима и у радној околини у ЈП «Путеви Србије» (71317210 

Саветодавне услуге у области здравства и безбедности) 

 

Уговорена вредност: Вредност свих извршених услуга са путним трошковима не 

може премашити укупан износ процењене вредности набавке од 1.200.000,00 без 

пореза на додату вредност, јер у супротном уговор престаје да важи 
  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи укупни износ 

понуђених јединичних цена “ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 07. октобра 2016. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «INSTITUT ALFAPREVING» d.o.o. Београд, је највиша понуђена 

са јединичном ценом у износу од 31.500,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 37.800,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача «БЗР БЕЗБЕДНОСТ» д.o.о. Београд, «БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» д.o.о. Београд и  DOM ZDRAVLJA «CLINICA NOVA» 

Београд је најнижа понуђена са јединичном ценом у износу од 4.994,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 5.992,80 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «БЗР БЕЗБЕДНОСТ» д.o.о. Београд, 

«БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» д.o.о. Београд и  DOM 

ZDRAVLJA «CLINICA NOVA» Београд је једина понуђена, прихватљива са 

јединичном ценом у износу од 4.994,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 5.992,80 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. октобра.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 31.10.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«БЗР БЕЗБЕДНОСТ» д.o.о. Београд, Улица Далматинска број 103/2, матични број 

20845597, ПИБ 107655956, број рачуна 170-30015225001-27, отворен код 

«UNICREDIT BANK» a.d. Србија, телефон 011/275-2933, које заступа директор 

Драгица Стојић 

Чланови групе понуђача: 

«БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» д.o.о. Београд, Улица 

Смедеревски пут број 4ф, матични број 20357444, ПИБ 105316527, коју заступа 

директор Нада Ћућило и 

DOM ZDRAVLJA «CLINICA NOVA» Београд, Улица Вишеградска број 26, 

матични број 17748319, ПИБ 106062109, које заступа директор Весна Ђуришић. 

 

Период важења уговора:  

Рок важења уговора је годину дана од дана закључења Уговора 

  

 


