
  

 

 

 

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: услугa – Одржавање агрегата и припадајућих инсталација 

(45259000 Поправке и одржавање постројења) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена радног сата са свим пратећим трошковима, 

без пореза на додату вредност, за лиценцираног одговорног извођача радова (личне 

лиценце 450 и 470) износи 4.100,00 динара без ПДВ-а, а извршиоца са средњом 

стручном спремом електротехничке струке износи 3.500,00 динара без ПДВ-а.  
Цена радног сата не обухвата путне трошкове за пружање услуга ван 

територије Београда, уколико пружалац услуга користи своје службено возило, а 

који се признају у висини накнаде од 30% цене литре БМБ горива по пређеном 

километру, као ни вредност утрошеног материјала и евентуално набављених нових 

делова ради замене дотрајалих, чију вредност ће Добављач посебно исказивати у 

достављеним рачунима – фактурама, са признатим манипулативним трошковима 

до 5%. 

Уговор се закључује са роком трајања од три године од дана закључења овог 

Уговора, при чему укупна вредност извршених услуга са свим трошковима, 

укључујући и путне трошкове и вредност утрошеног материјала и евентуално 

набављених нових делова, не може бити већа од 2.333.300,00 динара, без ПДВ-а за 

првих годину дана пружања услуга, док ће се за евентуалну другу и трећу годину 

наведена вредност одредити и уговорити анексима у складу са средствима 

предвиђеним за предметне услуге у програмима пословања Наручиоца. 

Уговорена цена је фиксна, а након потписивања уговора, с обзиром да се 

ради о сукцесивном пружању услуга, Наручилац ће прихватити евентуално 

споразумно повећање цена услуга за проценат званично објављеног раста стопе 

потрошачких цена у Републици Србији. 

 
Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена радног сата“ 

 



  

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 07. октобра 2019. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «TM INŽENJERING» d.o.o. Београд и 

«ROMANIĆ» d.o.o. Београд, је једина понуђена и износи 4.100,00 динара без пореза 

на додату вредност по радном сату за лиценцираног одговорног извођача радова 

(личне лиценце 450 и 470) и 3.500,00 динара без пореза на додату вредност, за 

извршиоца са средњом стручном спремом електротехничке струке 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «TM INŽENJERING» d.o.o. Београд и 

«ROMANIĆ» d.o.o. Београд, је једина понуђена, прихватљива и износи 4.100,00 

динара без пореза на додату вредност по радном сату за лиценцираног одговорног 

извођача радова (личне лиценце 450 и 470) и 3.500,00 динара без пореза на додату 

вредност, за извршиоца са средњом стручном спремом електротехничке струке 

 

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 25. октобра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 30.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ТМ INŽЕNјЕRING» d.o.o. Београд, Улица Здравка Челара број 10/III-2, матични 

број 07552246, ПИБ 100207794, број рачуна 205-73394-96 отворен код 

«KОMЕRCIЈАLNЕ BАNKЕ» АD Београд, телефон 011/6762-653, који заступа 

директор Миодраг Митровић 

Члан групе понуђача: 

«РОМАНИЋ» д.о.о. Београд, Улица Господар Јованова број 53/1, матични број 

20218606, ПИБ 104696640, које заступа директор Радован Романић 

 

Период важења уговора:  

Три године од дана закључења уговора  

 


