
  

 

 

 

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 – санација коловозне 

конструкције на државном путу IБ реда бр. 13, кружна раскрсница са улицама Пере 

Добриновића и Барањска на km 123+502,42 у Зрењанину (код аутобуске станице) 

(45233141 – Радови на одржавању путева) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 29.540.067,18 динара без пореза на додату вредност, односно 35.448.080,62 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 27. октобра 2017. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» д.о.о. 

Панчево и «STRABAG» d.о.о. Нови Београд, је једина понуђена и износи 

29.540.067,18 динара без пореза на додату вредност, односно 35.448.080,62 динара 

са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» д.о.о. 

Панчево и «STRABAG» d.о.о. Нови Београд, је једина понуђена, прихватљива и 

износи 29.540.067,18 динара без пореза на додату вредност, односно 35.448.080,62 
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 22. новембра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 26.01.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» д.о.о. Панчево, Улица Жарка Зрењанина број 12, 

матични број 08129126, ПИБ 101055994, број рачуна 265-65031030000079-19, 

отворен код «RAIFFEISEN BANK» A.D. Београд, телефон 013/346-755, коју 

заступају директори Перо Жабић и Валентина Самарџић 
Члан групе понуђача: 

«STRABAG» d.о.о. Нови Београд, Улица Милутина Миланковића број 3б, матични 

број 07189826, ПИБ 101328839, који заступа директор Драган Павелић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 90 календарских дана од датума увођења у посао  

 


