
  

 

 

 

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 – Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од 

km 4+915,11 до km 8+600,84, са две кружне раскрснице и изградњом моста преко 

канала Бегеј (45233120 – Радови на изградњи путева) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 352.643.775,40 динара без пореза на додату вредност, односно 

423.172.530,48 динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа укупна понуђена 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 06. јула 2018. године примљене су понуде од три понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» д.о.о. 

Панчево, «STRABAG» d.о.о. Нови Београд и «STRABAG AG» Аустрија, је највиша  

понуђена и износи 443.664.316,52 динара без пореза на додату вредност, односно 

532.397.179,82 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача «ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА» а.д. Нови Београд и 

«BAUWESEN» d.о.о. Лазаревац, је најнижа понуђена и износи 352.643.775,40 

динара без пореза на додату вредност, односно 423.172.530,48 динара са порезом на 

додату вредност 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» д.о.о. 

Панчево, «STRABAG» d.о.о. Нови Београд и «STRABAG AG» Аустрија, је највиша  

понуђена, прихватљива и износи 443.664.316,52 динара без пореза на додату 

вредност, односно 532.397.179,82 динара са порезом на додату вредност, а 

заједничка понуда групе понуђача «ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА» а.д. Нови 

Београд и «BAUWESEN» d.о.о. Лазаревац, је најнижа понуђена, прихватљива и 

износи 352.643.775,40 динара без пореза на додату вредност, односно 

423.172.530,48 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 28. септембра 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 15.10.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА» а.д. Нови Београд, Булeвар Михаила 

Пупина број 12, матични број 07073160, ПИБ 100001484, број рачуна 170-7403-18, 

отворен код «UNICREDIT BANK SRBIJA» a.d. Београд, телефон 011/3108-320, који 

заступа директор Александар Становић, дипл.грађ.инж.  

Члан групе понуђача: 

«BAUWESEN» d.о.о. Лазаревац, Улица Карађорђева број 32а, матични број 

20302739, ПИБ 105141754, који заступа директор Немања Трифуновић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 320 календарских дана од дана увођења у посао 

 

 


