
  

 
 

 
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 – Појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 
100, деоница од km 135+580 (излаз из насељеног места С.Карловци) до km 142+400 
(45233141 Радови на одржавању путева) 
 
Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 
износи 198.710.242,47 динара без пореза на додату вредност, односно 
238.452.290,96 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 12. октобра 2017. године примљене су понуде од три 
понуђача 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
Заједничка понуда групе понуђача «ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» д.о.о. 
Панчево и «STRABAG» d.о.о. Нови Београд, је највиша  понуђена и износи 
209.788.029,21 динара без пореза на додату вредност, односно 251.745.635,05 
динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача АД 
«СРЕМПУТ» Рума и «BAUMEISTER» д.о.о. Београд, је најнижа понуђена и износи 
198.710.242,47 динара без пореза на додату вредност, односно 238.452.290,96 
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 највиша  понуђена, прихватљива и 
износи 209.788.029,21 динара без пореза на додату вредност, односно 
251.745.635,05 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 
понуђача АД «СРЕМПУТ» Рума и «BAUMEISTER» д.о.о. Београд, је најнижа 
понуђена, прихватљива и износи 198.710.242,47 динара без пореза на додату 
вредност, односно 238.452.290,96 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 30. октобра 2017. године 
 
Датум закључења уговора:  
Уговор је закључен дана 05.04.2018. године 
 
Основни подаци о добављачу:  
АД «СРЕМПУТ» Рума, Трг ослобођења број 12, матични број 08040664, ПИБ 
101339701, број рачуна 160-171214-49 код «BANCA INTESA» AD Београд, 
телефон 022/474-100, који заступа генерални директор Милојица Марковић 
Члан групе понуђача: 
«BAUMEISTER» д.о.о. Београд, Улица Максима Горког број 117, матични број 
20891840, ПИБ 107893297, који заступа директор Лазо Прибишић 
 
Период важења уговора:  
Рок за завршетак радова је 149 календарских дана од датума увођења у посао  
 
 


