
  

 

 

 

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 се: 

 

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 – Изградња комплекса чеоне наплатне станице на 

државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање 

путева у к.о. Врчин општина Гроцка град Београд (45213000 – Радови на изградњи 

пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, грађевина повезаних са 

превозом). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена износи 1.746.034.249,00 динара без 

пореза на додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „ Најнижа укупна понуђена 

цена “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 22. октобра 2015. године примљенe су понуде од четири  

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача ГП «ПЛАНУМ» АД Земун, «ТРИОПРОЈЕКТ» 

д.о.о. Београд и «ТТК» д.о.о. Нови Београд је највиша понуђена и износи 

2.034.114.498,65 динара без пореза на додату вредност, односно 2.440.937.398,38 

динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда, групе понуђача 

«STRABAG» d.о.о. Нови Београд, АД «ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» Панчево, 

и ПЗП «ЗАЈЕЧАР» а.д. Зајечар је најнижа понуђена и износи 1.746.034.249,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 2.095.241.098,80 динара са порезом 

на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «INTEGRAL INŽENJERING» a.d. Лакташи је највиша понуђена 

прихватљива и износи 1.911.434.120,70 динара без пореза на додату вредност, 

односно 2.293.720.944,84 динара са порезом на додату вредност, а заједничка 

понуда, групе понуђача «STRABAG» d.о.о. Нови Београд, АД «ВОЈВОДИНАПУТ 



  

– ПАНЧЕВО» Панчево, и ПЗП «ЗАЈЕЧАР» а.д. Зајечар је најнижа понуђена и 

износи 1.746.034.249,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

2.095.241.098,80 динара са порезом на додату вредност 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Добављач се обавезује да: подизвођач «ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. 

изведе радове на инсталацији наплате путарине – опрема и радови на нивоу 

наплатне траке, опрема и радови на нивоу наплатне станице, систем видео надзора 

процеса наплате путарине и алармни систем за обезбеђење радника и имовине;  

подизвођач «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. изведе део земљаних радова и део радова 

на постављању саобраћајне сигнализације и опреме; подизвођачи «ВИА – 

ПРОЈЕКТ» д.о.о. и «МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ» а.д. израде делове пројектне 

документације 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 16.12.2015. године 

 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 12.01.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Група Понуђача: 

«STRABAG» d.o.o. Београд, улица Антифашистичке борбе број 13/а, матични број 

17382977, ПИБ 100280783, број рачуна 265-1100310003695-22 код „Raiffeiesen 

banke“, које заступају директори Драган Ршумовић и Мирослав Везмар. 

АД «ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» Панчево, ул. Жарка Зрењанина бр. 12, 

матични број 08129126, ПИБ 101055994, које заступаjу извршни директори 

Живорад Мирковић и Новембар Стојановић 

«ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ЗАЈЕЧАР» а.д. Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр. 68, 

матични број 07189826, ПИБ 101328839, које заступају извршни директори Бојан 

Алексић и Јасмина Николић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак Радова је је дефинисан одредбама клаузуле 1.1 (30) ОУУ и ПУУ. 

 

 


