
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. 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 – Едукација запослених у ЈППС за унапређење 

вештина комуникације са корисницима/заинтересованим странама (80530000 

Услуге стручног оспособљавања) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена са свим пратећим трошковима износи 

594.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 712.800,00 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 05. јула 2019. године примљене су понуде од три понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «АВЕНИЈА ПУТОВАЊА» д.о.о. огранак «БЈАНКО ЦЕНТАР ЗА 

КОМУНИКАЦИЈУ» Нови Сад, је највиша понуђена и износи 708.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 849.600,00 динара са порезом на додату 

вредност, а понуда понуђача «МОКРОГОРСКА ШКОЛА МЕНАЏМЕНТА» Мокра 

Гора, Мећавник, је најнижа понуђена и износи 594.000,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 712.800,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «АВЕНИЈА ПУТОВАЊА» д.о.о. огранак «БЈАНКО ЦЕНТАР ЗА 

КОМУНИКАЦИЈУ» Нови Сад, је највиша понуђена, прихватљива и износи 

708.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 849.600,00 динара са 

порезом на додату вредност, а понуда понуђача «МОКРОГОРСКА ШКОЛА 

МЕНАЏМЕНТА» Мокра Гора, Мећавник, је најнижа понуђена, прихватљива и 

износи 594.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 712.800,00 

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 02. августа 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 02.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«МОКРОГОРСКА ШКОЛА МЕНАЏМЕНТА» Мокра Гора, насеље Мећавник, 

матични број 20792191, ПИБ 107388412, број рачуна 160-365101-97 отворен код 

«BANCA INTESA» AD Београд, телефон 065/3035-081, коју заступа директор 

Срђан Јанићијевић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да предвиди трајање обуке током више месеци, као и 

континуирано спровођење обуке (на недељном  нивоу, без дужих пауза), за сваку 

групу посебно, у терминима које договори са Наручиоцем, с тим да предметну 

обуку реализује до краја октобра 2019. године 

 

 


