
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. 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 – Надзор на рехабилитацији државног пута I-A 

реда (аутопута Е-75), Нови Сад – Београд (десна коловозна трака) km 111+700 – 

117+200, L=5,50 km (71247000 Надзор грађевинских радова) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 3.330.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.996.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 24. марта 2017. године примљене су понуде од два  понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «VIA PROJEKT» d.о.о. Београд, 

«ПУТИНВЕСТ» д.о.о. Земун и «МОСТПРОЈЕКТ» а.д. Нови Београд, је највиша 

понуђена и износи 3.495.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

4.194.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» д.о.о. Ветерник, «GODEA 

COMPANY» d.о.о. Нови Сад и «ВОЈВОДИНАПУТ» а.д. Нови Сад, је најнижа 

понуђена и износи 3.330.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.996.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» 

д.о.о. Ветерник, «GODEA COMPANY» d.о.о. Нови Сад и «ВОЈВОДИНАПУТ» а.д. 

Нови Сад, је једина понуђена, прихватљива и износи 3.330.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 3.996.000,00 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 29. марта 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 12.04.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA» d.o.o. Ветерник, Улица Живорада 

Петровића број 13, матични број 20065133, ПИБ 103983528, број рачуна 340-33509-

89 код «ERSTE BANK» АD Нови Сад, телефон 021/820-180, коју заступа генерални 

директор др Радомир Јаковљевић, дипл.грађ.инж. 

Члан групе понуђача: 

«GODEA COMPANY» d.o.o. Нови Сад, Улица Данила Киша број 8, матични број 

08666890, ПИБ 100463143, коју заступа директор Небојша Стојановић 

«ВОЈВОДИНАПУТ» а.д. Нови Сад, Улица Јована Ђорђевића број 2, матични број 

08040591, ПИБ 100476875, коју заступа генерални директор Марко Цигић 

 

Период важења уговора:  

Рок извршења услуге је 120 календарских дана и рачуна се од датума наведеног у 

клаузули 2.2. ОУУ 

 

 


