
  

 
 

 
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 – Технички преглед објеката – наплатних станица 
и успостављања затвореног система наплате путарине на државном путу IA реда 
бр. 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг – Суботица (71631400 Услуге техничког 
прегледа грађевинских конструкција) 
 
Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 
износи 1.560.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.872.000,00 
динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 
 
Број примљених понуда:  
Благовремено до дана 10. августа 2017. године примљене су понуде од два  
понуђача 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
Понуда понуђача «VIA INŽENJERING» d.о.о. Нови Сад, је највиша понуђена и 
износи 3.200.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.840.000,00 
динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача 
«ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ВЕШТАЧЕЊА» Београд и «IPK» d.o.o. Београд, је најнижа 
понуђена и износи 1.560.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 
1.872.000,00 динара са порезом на додату вредност 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Заједничка понуда групе понуђача «ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ВЕШТАЧЕЊА» 
Београд и «IPK» d.o.o. Београд, је једина понуђена, прихватљива и износи 
1.560.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.872.000,00 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 15. августа 2017. године 
 
Датум закључења уговора:  
Уговор је закључен дана 06.09.2017. године 
 
Основни подаци о добављачу:  
«ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ВЕШТАЋЕЊЕ» Београд, Улица Светозара Марковића број 
42, матични број 07020066, ПИБ 100266419, број рачуна 265-1110310001788-67, 
отворен код «RAIFFEISEN BANK» AD Београд, телефон 011/2684-751, који 
заступа в.д. директора Владо Секулић 
Члан групе понуђача: 
«IPK» d.o.o. Београд, Улица Војводе Степе број 251, матични број 21204609, ПИБ 
109577495, које заступа директор Душко Грајић 
 
Период важења уговора:  
Рок извршења услуге рачуна се од 21. августа 2017. године.  
Уговорне обавезе Добављача се сматрају извршеним након издавања коначног 
извештаја о извршеном техничком прегледу објекта 
 
 


