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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 – Студија примене система грађења у државном 

путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни 

циклус пута (71313000 Саветодавне услуге у области заштите животне средине) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена са свим пратећим трошковима износи 

995.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.194.000,00 динара 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 10. фебруар 2020. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «EU BUILD» d.o.o. Нови Београд и «ЦЕНТАР 

ЗА ПЛАНИРАЊЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА ЦЕП» д.о.о. Београд, је једина понуђена и 

износи 995.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.194.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «EU BUILD» d.o.o. Нови Београд и «ЦЕНТАР 

ЗА ПЛАНИРАЊЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА ЦЕП» д.о.о. Београд, је једина понуђена, 

прихватљива и износи 995.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.194.000,00 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 26. фебруара 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 09.03.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«EU BUILD» d.о.о. Београд, Улица Пајсијева број 3, матични број 20699540, ПИБ 

106884710, број рачуна 205-163583-62 отворен код «КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ» 

АД Београд, телефон 011/2686-707, који заступа директор др Зоран Ђорђевић 

Члан групе понуђача: 

«ЦЕНТАР ЗА ПЛАНИРАЊЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА ЦЕП» д.о.о. Београд, Улица  

Захумска број 34, матични број 07092172, ПИБ 100024067, кога заступа директор 

Љубина Стефановић Тасић 

 

Период важења уговора:  

Рок за израду Нацрта Студије примене система грађења у државном путном 

систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус 

пута, не може бити дужи од 90 дана од дана закључења уговора. Обрађивач ће 

доставити Нацрт Студије у електронској форми. Ова радна верзија мора 

представљати комплетан документ, са извршеним мерењима и анализама и у 

потпуности испоштованим садржајем Студије. Стручна лица ЈП „Путеви Србије” 

ће током израде достављати своје коментаре, примедбе и предлоге обрађивачу, 

који ће бити обавезан да их угради у финалну верзију Студије. 

Рок за израду документације и достављање финалне верзије Студије примене 

система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну 

средину уз осврт на животни циклус пута је 120 дана од дана закључења уговора. 
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