
  

 

 

 

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: радови – Одржавање дела државних путева I и II реда у 

Републици Србији – ПАРТИЈА 2. Исток 3 (И3) општине: Књажевац, Сврљиг, 

Сокобања, Бољевац, Зајечар (45233141 Радови на одржавању путева) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.394,242.322,42 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.673.090.786,90 динара са порезом на додату вредност за првих годину дана, док 

ће се за другу и трећу годину наведена вредност одредити у складу са средствима 

предвиђеним за предметну набавку у програмима пословања Наручиоца 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 07. августа 2017. године примљена је понуда од једног  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «STRABAG» d.о.о. Београд – Огранак ПЗП Зајечар, Зајечар, је 

једина понуђена и износи 1.394,242.322,42 динара без пореза на додату вредност, 

односно 1.673.090.786,90 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «STRABAG» d.о.о. Београд – Огранак ПЗП Зајечар, Зајечар, је 

једина понуђена, прихватљива и износи 1.394,242.322,42 динара без пореза на 

додату вредност, односно 1.673.090.786,90 динара са порезом на додату вредност 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач ће део уговора извршити преко подизвођача: 

 «ПУТИНВЕСТ» д.o.o. Земун, 0,5% укупне вредности набавке, односно 

пројектовање саобраћајница и саобраћајне сигнализације 



  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 23. октобра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 31. 01.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«STRABAG» d.o.o. Београд – «Огранак ПЗП Зајечар» Зајечар, Улица Генерала 

Гамбета број 68, матични број 07189826, ПИБ 101328839, број рачуна 265-

4010310003399-37, отворен код «RAIFFEISEN BANK» AD Београд, телефон 

019/422 528, који заступају Небојша Николић и Јасмина Николић  
Подизвођач: 

«ПУТИНВЕСТ» д.о.о. Земун, Улица Лазара Саватића број 8, матични број 

17518631, ПИБ 103157381, који заступа директор Гордана Јелкић 

 

Период важења уговора:  

Три године од 01. априла 2018. године 

 

 


