
  

 

 

 

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: услуга – Пројекат независних оцена утицаја пута на 

настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима, (ознака из Општег речника 

набавки: 63712700 Услуге надзора и управљања саобраћајем) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност пружених услуга не може бити 

већа од 17.500.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 16. новембра 2017. године до 09,30 часова примљене су 

понуде од два понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ» д.o.o. Нови Сад и 

«PROJECT BIRO UTIBER» Нови Сад, је највиша понуђена и износи по извештају 

за сваку појединачну незгоду 12.600.000,00 динара без пореза на додату вредност, а 

заједничка понуда групе понуђача «MHM PROJEKT» d.o.o. Нови Сад, «CESTRA» 

d.o.o. Београд, «MV PUTPROJEKT» d.o.o. Београд, «S PROJEKT» d.o.o. Београд и 

«УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ» Београд, је 

најнижа понуђена и износи по извештају за сваку појединачну незгоду 36.400,00 

динара без пореза на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «MHM PROJEKT» d.o.o. Нови Сад, «CESTRA» 

d.o.o. Београд, «MV PUTPROJEKT» d.o.o. Београд, «S PROJEKT» d.o.o. Београд и 

«УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ» Београд је једина 

прихватљива и одговарајућа понуда и износи по извештају за сваку појединачну 

незгоду 36.400,00 динара без пореза на додату вредност однсоно 43.680,00 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 12. децембра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 03.01.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Група понуђача: 

«MHM PROJEKT» d.o.o., Нови Сад, ул. Јована Поповића бр. 40, матични број 

2042311, ПИБ 105615738, број рачуна 285-2211000000861-19 код „Sberbank Srbija“ 

а.д. Београд, телефон 021/403-049, које заступа директор Жељко Мрђа. 

 

Чланови групе понуђача: 

«CESTRA» d.o.o., Београд, ул. Макензијева бр. 57, матични број 20081678; ПИБ: 

104051853, кога заступа директор Драган Милић 

«MV PUTPROJEKT» d.o.o., Београд, ул. Станка Тишме бр. 46, матични број 

20033088; ПИБ: 103848771, кога заступа директор Љиљана Драгићевић – 

Видаковић 

«S PROJEKT» d.o.o., Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 11ђ/10, матични број 

17514644; ПИБ: 103101929, кога заступа директор Боривоје Алексић 

«УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ» Београд, ул. 

Војводе Степе бр. 305, матични број 07032587; ПИБ: 100376470, кога заступа 

декан проф. др Небојша Бојовић. 

 

Период важења уговора:  

Рок важења уговора је годину дана од дана када је уговорен пројекат. Рок за израду 

и предају извештаја за сваку појединачну незгоду у оквиру пројекта је 30 дана од 

дана настанка саобраћејне незгоде. 

 

 


