
  

 

 

 

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 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 

33, деоница: Клокочевац – Замна, клизиште Замна на km 163+300 (45233141 Радови 

на одржавању путева и IA25 Санирање) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 24.202.015,00 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 22. августа 2016. године примљенa je понудa од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача ПЗП «ЗАЈЕЧАР» д.о.о. Зајечар, «STRABAG» 

d.o.o. Нови Београд и АД «ПУТЕВИ» Чачак, је једина прибављена понуда са 

понуђеном укупном ценом у износу од 24.202.015,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 29.042.418,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача ПЗП «ЗАЈЕЧАР» д.о.о. Зајечар, «STRABAG» 

d.o.o. Нови Београд и АД «ПУТЕВИ» Чачак, је једина прибављена прихватљива 

понуда са понуђеном укупном ценом у износу од 24.202.015,00 динара без пореза 

на додату вредност, односно 29.042.418,00 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 26. августа 2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 06.09.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ПЗП «ЗАЈЕЧАР» д.о.о. Зајечар, Улица Генерала Гамбете број 68, матични број 

07189826, ПИБ 101328839, број рачуна 265-4010310003399-37 код «RAIFFEISEN 

BANK», телефон 019/422-528, који заступају директори Бојан Алексић и Јасмина 

Николић  

Чланови групе понуђача: 

«STRABAG» d.o.o. Нови Београд, Улица Антифашистичке борбе број 13а, матични 

број 17382977, ПИБ 100280783, који заступају директори Драган Ршумовић и 

Мирослав Везмар 

АД «ПУТЕВИ» Чачак, Улица 600 број 2, матични број 17041975, ПИБ 101108590, 

које заступају директори Драган Ршумовић и Драгана Ерчић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 120 календарских дана од датума увођења у посао 

 


