
  

 

 

 

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 – Измена и допуна Просторног плана подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - 

Мердаре (71240000 Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 12.400.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 14.880.000,00 

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 18. маја 2018. године примљена је понуда од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И 

УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ» Београд, ЈП «ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ» Ниш и 

«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, је једина понуђена и износи 

12.400.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 14.880.000,00 динара 

са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И 

УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ» Београд, ЈП «ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ» Ниш и 

«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, је једина понуђена, прихваћена 

и износи 12.400.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

14.880.000,00 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. јуна 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 22.06.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ» Београд, Булевар 

краља Александра број 73/II, матични број 07032684, ПИБ 100123977, број рачуна 

160-3443-72, отворен код «BANCA INTESA» AD Београд, телефон 011/3370-182, 

који заступа директор др Сaшa Mилиjић, нaучни сaвeтник 

Чланови групе понуђача: 

ЈП «ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ» Ниш, Улица 7. Јули број 6, матични број 

07261063, ПИБ 100334647, који заступа директор мр Мирољуб Станковић, 

дипл.инж.арх. 

«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, Булевар Пека Дапчевића број 

45, матични број 07028334, ПИБ 100379929, који заступа директор мр Братислав 

Милић, дипл.грађ.инж. 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да Нацрт плана изради у року од 4 месеца од дана закључења 

уговора 

Добављач је обавезан да Стратешку процену утицаја на животну средину изради у 

року од 4 месеца од дана закључења уговора 

Добављач је обавезан да финалну верзију Просторног плана и извештај о 

стратешкој процени утицаја на животну средину изради у року од 30 дана од дана 

достављања Извештаја о обављеном јавном увиду 

 


