
  

 

 

 

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 – Ревизија финансијских извештаја (79211200 

Услуге израде финансијског извештаја) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.250.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.500.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољнијe 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 11. јула 2017. године примљене су понуде од шест  понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «MOORE STEPHENS REVIZIJA I RACUNOVODSTVO» d.о.о. 

Београд, је највиша понуђена и износи 1.250.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 1.500.000,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда 

понуђача PREDUZEĆE ZA REVIZIJU «DIJ - AUDIT» d.o.o. Београд, је најнижа 

понуђена и износи 549.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

658.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «MOORE STEPHENS REVIZIJA I RACUNOVODSTVO» d.о.о. 

Београд, је највиша понуђена, прихватљива и износи 1.250.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 1.500.000,00 динара са порезом на додату 

вредност, а понуда понуђача PREDUZEĆE ZA REVIZIJU «DIJ - AUDIT» d.o.o. 

Београд, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 549.000,00 динара без пореза 

на додату вредност, односно 658.000,00 динара са порезом на додату вредност, али с 

обзиром да је критеријум за доделу уговора био «економски најповољнија понуда», 

понуда понуђача PREDUZEĆE ZA REVIZIJU «DIJ - AUDIT» d.o.o. Београд, је 

након спроведеног оцењивања имала укупно 59,17 бодова, док је понуда понуђача 



  

«MOORE STEPHENS REVIZIJA I RACUNOVODSTVO» d.о.о. Београд, имала 

укупно 71,96 бодова, те је оцењена као најповољнија 

 

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 21. јула 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 15.08.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«MOORE STEPHENS REVIZIJA I RACUNOVODSTVO» d.о.о. Београд, Улица 

Студенски трг број 4/V, матични број 06974848, ПИБ 100300288, број рачуна 160-

38870-60 код «BANCA INTES» АD Београд, телефон 011/3283-440, коју заступа 

директор Богољуб Алексић 

 

Период важења уговора:  

Понуђач је обавезан да приступи извршењу услуга – ревизијe финансијских 

извештаја одмах након позива од стране Наручиоца и да оконча уговорене послове 

у законском року 

 

 


