
  

 

 

 

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 3. Југ 1 (Ј1) општине: Куршумлија, Блаце, 

Прокупље, Мерошина, Житорађа, Ниш, Дољевац, Алексинац, Ражањ (45233141 

Радови на одржавању путева) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 960.235.365,15 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.152.282.438,18 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 су понуде од два  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача, «МБА МИЉКОВИЋ» д.o.o. Нови Београд, 

«МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.o.o. Нови Београд,  

«КРУШЕВАЦПУТ» а.д. Крушевац, «ROAD DESIGN» d.o.o. Београд и «GMP – 

Gramont NS» d.o.o. Нови Сад, је највиша понуђена и износи 1.197.763.992,27 

динара без пореза на додату вредност, односно 1.437.316.790,72 динара са порезом 

на додату вредност, а понуда понуђача «TRACE PZP NIŠ» AD, Ниш, је најнижа 

понуђена и износи 960.235.365,15 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.152.282.438,18 динара са порезом на додату вредност 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача, «МБА МИЉКОВИЋ» д.o.o. Нови Београд, 

«МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.o.o. Нови Београд,  

«КРУШЕВАЦПУТ» а.д. Крушевац, «ROAD DESIGN» d.o.o. Београд и «GMP – 

Gramont NS» d.o.o. Нови Сад, је највиша понуђена, прихватљива и износи 

1.197.763.992,27 динара без пореза на додату вредност, односно 1.437.316.790,72 

динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «TRACE PZP NIŠ» AD, 

Ниш, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 960.235.365,15 динара без пореза 

на додату вредност, односно 1.152.282.438,18 динара са порезом на додату 

вредност 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач ће део уговора извршити преко подизвођача: 

 «ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ» д.o.o. Београд, 1% укупне вредности 

набавке, односно пројектовање саобраћајница и пројектовање саобраћајне 

сигнализације 

«ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. МАЈ» д.o.o. 

Ниш, 2% укупне вредности набавке, односно текућа геомеханичка лабораторијска 

испитивања, текућа контрола квалитета производње и уграђеног материјала 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 08. фебруара 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 27.02.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«TRACE PZP NIŠ» A.D. Ниш, Улица Генерала Транијеа број 13а, матични број 

07133812, ПИБ 100337472, број рачуна 170-0030022330000-04, отворен код 

«UNICREDIT BANK SRBIЈА» АD Београд, који заступа извршни директор 

Предраг Спасов 
Подизвођачи: 

«ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ» д.o.o. Београд, Улица Веле Нигринове број 

16а, матични број 07422768, ПИБ 100280855, који заступа директор Небојша Видић 

«ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. МАЈ» д.о.о. 

Ниш, Улица Кнегиње Љубице број 1/II, матични број 07174039, ПИБ 100619777, 

које заступа директор Сашко Петров 

 

Период важења уговора:  

Три године од 01. априла 2018. године 

 

 


