
  

 

 

 

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: радова – Периодично одржавање објеката на државном 

путу I-Б реда бр. 21, деоница: Пожега – Ариље, мост преко реке Ђетиње – 

Лековића мост на km 2+187, (ознака из Општег речника набавки: 45221119 – 

Грађевински радови на обнови мостова) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 26.748.329,38 динара без пореза на додату вредност, односно 32.097.995,26 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 28. августа 2017. године примљене су понуде од пет  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «MBA – RATKO MITROVIĆ NISKOGRADNJA»  d.o.o. Нови 

Београд, је највиша понуђена и износи 36.911.497,30 динара без пореза на додату 

вредност, односно 44.293.796,76 динара са порезом на додату вредност, а понуда 

понуђача «RATKO MITROVIĆ CONSTRUCTION»  d.o.o. Чачак, је најнижа 

понуђена и износи 24.463.862,26 динара без пореза на додату вредност, односно 

29.356.634,71 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «MBA – RATKO MITROVIĆ NISKOGRADNJA»  d.o.o. Нови 

Београд, је највиша понуђена, прихватљива и износи 36.911.497,30 динара без 

пореза на додату вредност, односно 44.293.796,76 динара са порезом на додату 

вредност, а понуда понуђача «ИНГРАП - ОМНИ»  д.o.o. Београд, је најнижа 

понуђена, прихватљива и износи 26.748.329,38 динара без пореза на додату 

вредност, односно 32.097.995,26 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 23. октобра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 04.12.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ИНГРАП – ОМНИ» д.o.o. Београд, Улица Држићева број 15, матични број 

06950639, ПИБ 101496917, број рачуна 180-1461210006474-59 код «ЈУ БАНКА» 

АД Београд, телефон 011/2410-753, који заступа директор Мирко Мирковић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова je 75 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa увођења у посао 

 

 


