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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 – Техничка документација за мост преко реке 
Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико 
Лаоле) – Петровац на Млави (71322000 Услуге техничког пројектовања у 
грађевинарству за нискоградњу). 
 
Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 
износи 2.590.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.108.000,00 са 
порезом на додату вредност 
  
Критеријум за доделу уговора:  
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 
ПДВ-а“ 
 
Број примљених понуда:  
Благовремено до дана 02. октобра 2017. године примљенa je понудa од једног 
понуђача 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
Понуда понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, је једина 
прибављена понуда са укупном понуђеном ценом у износу  од 2.590.000,00 динара 
без пореза на додату вредност, односно 3.108.000,00 динара са порезом на додату 
вредност 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Понуда понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, је једина 
прибављена, прихватљива понуда са укупном понуђеном ценом у износу  од 
2.590.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.108.000,00 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 05. окотобра 2017. године 
 
Датум закључења уговора:  
Уговор је закључен дана 30.10.2017. године 
 
Основни подаци о добављачу:  
«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, Булевар Пека Дапчевића број 
45, матични број 07028334, ПИБ 100379929, број рачуна 105-4364-32, отворен код 
«AIK BANKE» AD Београд, телефон 011/3973-605, који заступа директор МР 
Братислав Милић 
 
Период важења уговора:  
Рок за израду Идејног решења је 30 дана од дана закључења уговора. 
Рок за израду Идејног пројекта је 60 дана од дана добијања локацијских услова. 
Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу са изводом је 90 дана од дана 
добијања Извештаја стручне контроле и достављање финалне верзије 20 дана од 
добијања извештаја техничке контроле. 
Рок за израду Пројекта за извођење је 30 дана од дана предаје финалне верзије 
пројекта за грађевинску дозволу. 
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