
  

 

 

 

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 – Израда пројектно – техничке документације за 

интер – модални терминал Батајница (71322000 Услуге техничког пројектовања у 

грађевинарству за нискоградњу) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 9.735.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 11.682.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 26. марта 2018. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «PANPRO TEAM» d.o.o. Београд, «VIA 

INŽENJERING» d.o.o. Нови Сад и «GEOVIZIJA» d.o.o. Панчево, је једина понуђена 

и износи 9.735.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 11.682.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «PANPRO TEAM» d.o.o. Београд, «VIA 

INŽENJERING» d.o.o. Нови Сад и «GEOVIZIJA» d.o.o. Панчево, је једина 

понуђена, прихватљива и износи 9.735.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 11.682.000,00 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 03. априла 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 20.06.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«PANPRO TEAM» d.o.o. Београд, Улица Генерала Рајевског број 1, матични број 

20695170, ПИБ 106863969, број рачуна 330-0000015009502-50, отворен код 

«CREDIT AGRICOLЕ BANKА SRBIJA» AD Нови Сад, телефон 011/7839-105, који 

заступа директор Марина Комад, дипл.грађ.инж. 

Чланови групе понуђача: 

«VIA INŽENJERING» d.o.o. Нови Сад, Улица Цара Уроша број 3, матични број 

08805075, ПИБ 103198652, који заступа директор Људевит Боричић 

«GEOVIZIJA» d.o.o. Панчево, Улица Др Светислава Касапиновића број 14, 

матични број 08762147, ПИБ 100591677, коју заступа директор Ненад Перић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак комплетне техничке документације је девет месеци од дана 

закључења уговора  

 


