
  

 

 

 

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 – Ревизија безбедности саобраћаја Главних 

пројеката побољшања опасних места (75241000 Услуге у области безбедности) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена ревизије безбедности са свим пратећим 

трошковима износи  620.000,00 динара без пореза на додату вредност 

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 15. новембра 2016. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «MODEL 5» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и износи 

1.162.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.395.000,00 динара са 

порезом на додату вредност, а понуда понуђача «MHM PROJEKT» d.o.o. Нови Сад, 

је најнижа понуђена и износи 620.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 744.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «MODEL 5» d.o.o. Београд, је највиша понуђена, прихватљива и 

износи 1.162.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.395.000,00 

динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «MHM PROJEKT» d.o.o. 

Нови Сад, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 620.000,00 динара без пореза 

на додату вредност, односно 744.000,00 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 06. децембра 2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 27.12.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«MHM - PROJEKT» d.o.o. Нови Сад, Улица Јована Поповића број 40, матични број 

20424311, ПИБ 105615738, број рачуна 220-92174-20 отворен код «PROCREDIT 

BANK» a.d. Београд, телефон 021/403-409, који заступа директор Насер Мостафа 

 

Период важења уговора:  

Рок за предају прелиминарног извештаја за сваки појединачни пројекат из Главног 

пројекта побољшања опасних места по хитним налозима, износи 15 дана од дана 

преузимања пројектне документације. 

Рок за предају коначног извештаја износи 8 дана од дана примопредаје коначне 

верзије пројекта 

  

 

 


