
  

 

 

 

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. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

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: радова – Увођење система за наплату путарине на 

деоници аутопута Владичин Хан – граница са БЈР Македонијом (34927000 – 

Опрема за наплату путарине). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена износи 198.824.191,95 динара без пореза 

на додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 04. априла 2016. године примљене је понуда једног 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједнича понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. 

Београд, и «ТМ ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о. Београд је једина прибављена понуда и 

износи 198.824.191,95 динара без пореза на додату вредност, односно 

238.589.030,34 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједнича понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. 

Београд, и «ТМ ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о. Београд је једина прибављена прихватљива 

понуда и износи 198.824.191,95 динара без пореза на додату вредност, односно 

238.589.030,34 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 06.04.2016. године 



  

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 21.04.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. Београд, Улица Волгина број 15, матични 

број 07014694, ПИБ 100008310, број рачуна 160-14084-19 код «BANCA INTESA» 

AD, телефон 011/6771-398, које заступа Проф. др Сања Вранеш, дипл.инж. 

Члан групе понуђача: 

«ТМ ИНЖЕЊЕРИНГ» д.o.o. Београд, улица Здравка Челара бр. 10/III-2, матични 

број 07552246, ПИБ 100207794, које заступа директор Миодраг Митровић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 90 календарских дана од датума увођења у посао 

Добављача. 
 


