
  

 

 

 

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 и 14/15) 

објављује се: 

 

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 – Трошкови преузимања, испитивања и 

подешавања елемената ИТС-а (50330000 – Услуге одржавања телекомуникационе 

опреме), Партија 1: Елементи преузимања и испитивања опреме ИТС-а. 

 

Уговорена вредност: Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима, 

укључујући и путне трошкове и вредност утрошеног материјала и евентуално 

набављених нових делова, не може бити већа од 1.750.000,00 динара без пореза на 

додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена норма сата без ПДВ-а “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 14. октобра 2015. године примљене су понуде два понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН - АУТОМАТИКА» д.o.o. 

Београд је највиша понуђена и износи по цени норма сата лиценцираног 

одговорног извођача радова (личне лиценце 450 и 453) 1.700,00 динара без пореза 

на додату вредност, цени норма сата извршиоца са ССС техничке струке 850,00 

динара без пореза на додату вредност и ценом норма сата ангажоване мехабизације 

3.500,00 динара без пореза на додату вредност, укупна цена норма сата 6.050,00 
динара без пореза на додату вредност, односно 7.260,00 динара са порезом на 

додату вредност, а понуда понуђача ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ 

ИНЖЕЊЕРИНГ «TELEGROUP» d.o.o. Београд је најнижа понуђена и износи по 

цени норма сата лиценцираног одговорног извођача радова (личне лиценце 450 и 

453) 799,00 динара без пореза на додату вредност, цени норма сата извршиоца са 

ССС техничке струке 500,00 динара без пореза на додату вредност и ценом норма 

сата ангажоване мехабизације 2.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

укупна цена норма сата 3.299,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.958,80 динара са порезом на додату вредност. 



  

 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН - АУТОМАТИКА» д.o.o. 

Београд је највиша понуђена и износи по цени норма сата лиценцираног 

одговорног извођача радова (личне лиценце 450 и 453) 1.700,00 динара без пореза 

на додату вредност, цени норма сата извршиоца са ССС техничке струке 850,00 

динара без пореза на додату вредност и ценом норма сата ангажоване мехабизације 

3.500,00 динара без пореза на додату вредност, укупна цена норма сата 6.050,00 
динара без пореза на додату вредност, односно 7.260,00 динара са порезом на 

додату вредност, а понуда понуђача ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ 

ИНЖЕЊЕРИНГ «TELEGROUP» d.o.o. Београд је најнижа понуђена и износи по 

цени норма сата лиценцираног одговорног извођача радова (личне лиценце 450 и 

453) 799,00 динара без пореза на додату вредност, цени норма сата извршиоца са 

ССС техничке струке 500,00 динара без пореза на додату вредност и ценом норма 

сата ангажоване мехабизације 2.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

укупна цена норма сата 3.299,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.958,80 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 23.10.2015. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 19.11.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГ «TELEGROUP» 

d.o.o. Београд, ул. Светозара Милетића број 9а, матични број 17328964, ПИБ 

101733237, број рачуна 190-1270-57 код „Jubmes Banka“, a.d. Београд, телефон 

011/30-81.991, које заступа директор Александар Антуновић. 

 

Период важења уговора:  

Добављач се обавезује да пружa услуге у року од 90 дана од дана писмене потврде 

– наручиоца да су се стекли услови за почетак посла, а у свему под условима из 

конкурсне документације и прихваћене понуде. 

 


