
  

 

 

 

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: радови – Периодично одржавање објеката на државном 

путу IIБ реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко 

Јелашничке реке (45221119 – Грађевински радови на обнови мостова) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чине радови са свим пратећим трошковима у 

износу од 26.664.940,74 динара без пореза на додату вредност, односно 

31.997.928,89 динара са порезом на додату вредност 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 10. децембра 2018. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «СРБИЈАПУТ» а.д. Београд, је једина понуђена и износи 

26.664.940,74 динара без пореза на додату вредност, односно 31.997.928,89 динара 

са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «СРБИЈАПУТ» а.д. Београд, је једина понуђена, прихватљива и 

износи 26.664.940,74 динара без пореза на додату вредност, односно 31.997.928,89 

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 16. јануара 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 23.01.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«СРБИЈАПУТ» а.д. Београд, Булевар краља Александра број 282, матични број 

07065566, ПИБ 100023380, број рачуна 205-1862-31 отворен код 

«KОМЕRCIЈАLNА BАNKА» А.D. Београд или број рачуна 155-12048-47 отворен 

код «HALKBANK» A.D. Београд, телефон 011/3040 645, који заступа директор 

Зоран Дубљевић, дипл.саоб.инж. 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 75 календарских дана од датума увођења у посао  

 


