
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

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 – Унапређење система за прикупљање 

метереолошких података (38120000 Метереолошки уређаји) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 4.996.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 5.995.200,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 04. јула 2019. године примљена је понуда од једног  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «METEOTEH» d.о.о. Нови Београд и 

«METEOTEH, TRGOVINA IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE» d.o.o. Slovenija, 

Ljubljana, је једина понуђена и износи 4.996.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 5.995.200,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «METEOTEH» d.о.о. Нови Београд и 

«METEOTEH, TRGOVINA IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE» d.o.o. Slovenija, 

Ljubljana, је једина понуђена, прихватљива и износи 4.996.000,00 динара без пореза 

на додату вредност, односно 5.995.200,00 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 02. августа 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 02.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«METEOTEH» d.о.о. Нови Београд, Улица Гандијева број 106Б/2, матични број 

21210897, ПИБ 109613734, број рачуна 310-220552-97 отворен код «NLB BANKA» 

AD Београд, телефон 063/339 063, који заступа директор Александар Букумировић 

Члан групе понуђача: 

«METEOTEH, TRGOVINA IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE» d.o.o. Slovenija, 

Ljubljana, Ulica Letališka cesta broj 27, матични број 6898327000, ПИБ Sl 71739149, 

који заступа дирeктoр Tičar Sebastijan 

 

Период важења уговора:  

Рок за испоруку добара и реализацију посла је 45 дана од дана  обавештења 

Извођача од стране  Наручиоца да су се стекли услови за почетак реализовања 

уговора 

 


	На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама                                        („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

