
  

 

 

 

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: радовa – Реконструкција и проширење Булевара Николе 

Пашића у Лесковцу, на траси државног пута IIА реда бр. 158 (45233120 – Радови на 

изградњи путева) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 223.962.355,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

268.754.826,00 динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа укупна понуђена 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 29. августа 2019. године примљене су понуде од два 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, 

«TEAMENERGO» d.о.о. Београд и НЕМАЊА РИСТОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА 

ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ «НР ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ» Ужице, је највиша  понуђена 

и износи 223.962.355,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

268.754.826,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «TRACE 

SRBIJA» a.d. Ниш, је најнижа понуђена и износи 210.952.865,30 динара без пореза 

на додату вредност, односно 253.143.438,40 динара са порезом на додату вредност 

 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, 

«TEAMENERGO» d.о.о. Београд и НЕМАЊА РИСТОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА 

ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ «НР ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ» Ужице, је једина понуђена, 

прихватљива и износи 223.962.355,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 268.754.826,00 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 12. септембра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 01.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«СРБИЈААУТОПУТ» д.o.o. Београд, Улица Љубе Чупе бр. 5, матични број 

07088531, ПИБ 101745168, број рачуна 250-1570000485030-17 отворен код 

«EUROBANK» AD Београд, телефон 011/2451-152, који заступају директор 

Звонимир Марковић и заменик директора Владимир Гмитровић 

Чланови групе понуђача: 

«TEAMENERGO» d.o.o. Земун, Улица Мије Алексића број 43а, матични број 

20984732, ПИБ 108365670, које заступа директор Александар Радивојевић  

НЕМАЊА РИСТОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ «НР ГЕО 

ИНЖЕЊЕРИНГ» Ужице, Улица Кнегиње Љубице број 12, матични број 64144545, 

ПИБ 109398257, које заступа оснивач Немања Ристовић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 150 календарских дана од дана увођења у посао 

 

 

 

 


