
  

 

 

 

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: добра – Материјал и опрема за реализацију пројекта 

побољшања јавног осветљења на аутопуту од чвора «Добановци» до «ТП Ласта» 

(пролаз кроз Београд) (31000000 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни 

материјал; расвета) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима, по 

јединичним ценама, износи 174.906.450,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 209.887.740,00 динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 18. октобра 2017. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «СОМБОРЕЛЕКТРО» д.о.о. Сомбор, «NIMAX» 

d.o.o. Нови Београд и «ЕЛЕКТРОМОНТАЖА» д.о.о. Краљево, је једина понуђена и 

износи 174.906.450,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

209.887.740,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «СОМБОРЕЛЕКТРО» д.о.о. Сомбор, «NIMAX» 

d.o.o. Нови Београд и «ЕЛЕКТРОМОНТАЖА» д.о.о. Краљево, је једина понуђена, 

прихватљива и износи 174.906.450,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 209.887.740,00 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 27. октобра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 09.11.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«СОМБОРЕЛЕКТРО» д.о.о. Сомбор, Улица Ади Ендре број 27, матични број 

08286523, ПИБ 100017369, број рачуна 325-9500700033987-84, отворен код «OTP 

BANKA SRBIJA» a.d. Нови Сад, који заступа директор Ален Реџић 

Чланови групе понуђача: 

«NIMAX» d.о.о. Земун, Улица Аутопут Београд – Нови Сад број 83, матични број 

17162616, ПИБ 100007171, који заступа директор Владан Максић 

«ЕЛЕКТРОМОНТАЖА» д.о.о. Краљево, Улица Аеродромска број 7, матични број 

17613162, ПИБ 103545305, коју заступа директор Зоран Станковић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је сагласан да уговорену опрему и материјал испоручи „франко“ 

складиште Извођача радова на територији града Београда, сукцесивно у току 

извођења радова, а према динамичком плану Извођача радова који ће бити 

достављен Добављачу у року од пет дана од дана закључења уговора. 

 


