
  

 

 

 

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: услуга – Увођење телеменаџмент система на нивоу 

напојних трансформаторских станица (71314300 Саветодавне услуге у вези са 

енергетском ефикасношћу) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини увођење телеменаџмент система на 

нивоу напојних трансформаторских станица, са свим пратећим трошковима у 

укупном износу од 44.670.426,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

53.604.511,20 динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 13. априла 2020. године примљене су  понуде од два  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача Институт «МИХАЈЛО ПУПИН – АУТОМАТИКА» д.o.o. 

Београд, је највиша понуђена и износи 47.204.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 56.644.800,00 динара са порезом на додату вредност, а 

заједничка понуда групе понуђача «NETICO SOLUTIONS» d.o.o. Ниш, 

«ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА» а.д. Београд, «RASINA» 

d.o.o. Мали Пожаревац и «GDi SOLUTIONS» d.o.o. Нови Београд, је најнижа 

понуђена и износи 44.670.426,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

53.604.511,20 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, прихватљива и износи 47.204.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 56.644.800,00 динара са порезом на додату 

вредност, а заједничка понуда групе понуђача «NETICO SOLUTIONS» d.o.o. Ниш, 

«ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА» а.д. Београд, «RASINA» 

d.o.o. Мали Пожаревац и «GDi SOLUTIONS» d.o.o. Нови Београд, је најнижа 

понуђена, прихватљива и износи 44.670.426,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 53.604.511,20 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 02. новембра 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 24.08.2021. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«NETICO SOLUTIONS» d.o.o. Ниш, Улица Хиландарска број 20, матични број 

20213108, ПИБ 104701667, број рачуна 205-270137-15 код «KOMERCIJALNE 

BANKE» АD Београд, телефон 018/4246-536, који заступа  директор Јован 

Јовановић 

Чланови групе понуђача: 

«ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА» а.д. Београд, Улица Косте 

Главинића број 8а, матични број 07046626, ПИБ 100219537, који заступа директор 

др Драган Ковачевић, научни саветник 

«RASINA» d.o.o. Мали Пожаревац, Улица Срећка Јовановића број 51А, матични 

број 06735509, ПИБ 100005801 коју заступа директор Александар Јовановић 

«GDi SOLUTIONS» d.o.o. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 165Г, 

матични број 17164082, ПИБ 100249211, који заступа директор  Нинослав Митрић 

Подизвођач: 

«METOS» d.o.o. Ниш, Улица Курска број 1, матични број 07602642, ПИБ 

100666331, који заступа директор Радојица Митровић 

 

Период важења уговора:  

Рок за увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских 

станица је 360 календарских дана од дана увођења у посао 

 

 


