
  

 

 

 

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 – Додатно ангажовање надзорне службе над 

радовима на изградњи сервисних саобраћајница, изградњи моста и путног прелаза 

на km 117+897 у оквиру Пројекта LOT 1.1. – Пројектовање и изградња аутопута Е-

75 од km 108+000 до km 118+060 – преостали радови II део (71247000 – Надзор 

грађевинских радова) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чине услуге вршења стручног надзора са 

свим пратећим трошковима у износу од 4.895.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 5.874.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најниже понуђене цене“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 27. јуна 2018. године примљена је понуда од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «VIA PROJEKT» d.о.о. Београд, 

«MOSTPROJEKT» a.d. Нови Београд и «GEOEXP» d.о.о. Нови Београд, је једина 

понуђена и износи 4.895.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

5.874.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «VIA PROJEKT» d.о.о. Београд, 

«MOSTPROJEKT» a.d. Нови Београд и «GEOEXP» d.о.о. Нови Београд, је једина 

понуђена, прихватљива и износи 4.895.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 5.874.000,00 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. јула 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 18.07.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«VIA PROJEKT» d.о.о. Београд, Улица Устаничка број 128А, матични број 

17355228, ПИБ 100013149, број рачуна 360-18081981-46 код «MTS BANKA» AD 

Београд, телефон 011/3474-185, који заступа директор Бранка Дамјановић, дипл.ек. 

Чланови групе понуђача: 

«MOSTPROJEKT» a.d. Нови Београд, Улица Омладинских бригада број 102, 

матични број 07023324, ПИБ 100830125, који заступа директор Радомир 

Радичевић, дипл.грађ.инж. 

«GEOEXP» d.о.о. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 199б, матични број 

20117893, ПИБ 104215025, који заступа директор Марко Шабовић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак услуга стручног надзора је 150 календарских дана од датума 

ефективности уговора  

 


