
  

 

 

 

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: радови – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови 

Сад, LOT 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада 

од km 108+000 до km 118+060 – преостали радови II део (радови на изградњи 

сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на km 117+897,13) 
(45233140 Радови на путевима) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 235.760.621,96 динара без пореза на додату вредност, односно 

282.912.746,36 динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа укупна понуђена 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 18. августа 2016. године примљене су понуде од четири 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача АД «ВОЈВОДИНАПУТ ПАНЧЕВО» Панчево и 

«STRABAG» d.o.o. Нови Београд, је највиша понуђена и износи 260.287.859,31 

динара без пореза на додату вредност, односно 312.345.431,17 динара са порезом на 

додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «KOSTAK» d.d. Krško – 

Slovenija, «GINEX INTERNATIONAL» d.o.o. Nova Gorica – Slovenija, 

«GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA» d.d. Kranj – Slovenija и «КОСТАГ» д.о.о. 

Београд, је најнижа понуђена и износи 212.937.358,61 динара без пореза на додату 

вредност, односно 255.524.830,33 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.o.o. Нови 

Београд, је једина прибављена, прихватљива понуда са понуђеном укупном ценом 



  

у износу од 235.760.621,96 динара без пореза на додату вредност, односно 

282.912.746,35 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 2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 15.12.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.o.o. Нови Београд, Улица 

Савски Насип број 1 – 3, матични број 06971601, ПИБ 100002661, број рачуна 160-

41157-86 код «BANCA INTESA» АD Београд, телефон 011/4142-595, који заступа 

генерални директор Илија Ђорђевић, дипл.грађ.инж. 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 320 календарских дана од дана увођења у посао 

 

 


