
  

 

 

 

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: радова – Санација клизишта на државном путу II-A реда 

бр. 258, деоница: Владичин Хан – Врање на km 17+917 и на km 18+187 (45233141 

Радови на одржавању путева и IA25 Санирање) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 26.976.469,00 динара без пореза на додату вредност, односно 32.371.762,80 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 20. новембра 2017. године примљене су понуде од два 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «TRACE PZP VRANJE» d.o.o. Врање и «GEO 

LIDER» d.o.o. Бујановац, је највиша понуђена и износи 29.799.367,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 35.759.240,40 динара са порезом на додату 

вредност, а заједничка понуда групе понуђача P.T.G.P. «SABA – BELČA»  d.o.o. 

Прешево и «СРБИЈААУТОПУТ» д.o.o. Београд, је најнижа понуђена и износи 

26.976.469,00 динара без пореза на додату вредност, односно 32.371.762,80 динара 

са порезом на додату вредност 

 

 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «TRACE PZP VRANJE» d.o.o. Врање и «GEO 

LIDER» d.o.o. Бујановац, је највиша понуђена, прихватљива и износи 29.799.367,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 35.759.240,40 динара са порезом на 

додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача P.T.G.P. «SABA – BELČA»  

d.o.o. Прешево и «СРБИЈААУТОПУТ» д.o.o. Београд, је најнижа понуђена, 

прихватљива и износи 26.976.469,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

32.371.762,80 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 08. јануара 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 20.02.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

P.T.G.P. «SABA – BELČA» d.o.o. Прешево, Улица Салвадора Аљендеа број 22, 

матични број 07688733, ПИБ 100520748, број рачуна 330-46000113-98 код 

«CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA» AD Нови Сад, телефон 017/664-580, који 

заступа директор Дритон Етеми 

Члан групе понуђача: 

«СРБИЈААУТОПУТ» д.o.o. Београд, Улица Љубе Чупе број 5, матични број 

07088531, ПИБ 101745168, који заступа директор Владимир Гмитровић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова je 100 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa увођења у посао 

 

 


