
  

 

 

 

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 – Студија угрожености путева I и II реда од појаве 

поплава у сливу Западне Мораве без Ибра, (ознака из Општег речника набавки: 

71313000 Саветодавне услуге у области заштите животне средине). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена износи 745.000,00 динара без пореза 

на додату вредност, односно 894.000,00 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 11. децембра 2017. године до 12,30 часова примљене су 

понуде од два  понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, је највиша 

понуђена и износи 1.100.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.320.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ «ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ» а.д. Пиносава – 

Београд и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ «ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ» Београд, је 

најнижа понуђена и износи 745.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 894.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, је највиша 

понуђена, прихватљива и износи 1.100.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 1.320.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка 

понуда групе понуђача ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ «ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ» 

а.д. Пиносава – Београд и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ «ШУМАРСКИ 

ФАКУЛТЕТ» Београд, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 745.000,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 894.000,00 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 18. децембра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11.01.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ «ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ» а.д., Пиносава – Београд, 

ул. Јарослава Черног бр. 80, матични број 07019971, ПИБ 101968542, број рачуна 

160-14091-95 код „Banca Intesa“ а.д., телефон 011/39064-61, које заступа директор 

проф. др Милан Димкић, дипл.грађ.инж. 

Члан групе понуђача: 

«УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ» Београд, ул. Кнеза 

Вишеслава бр.1, матични број 7009291; ПИБ: 101833051, кога заступа декан др 

Ратко Ристић, дипл.шум.инж. 

 

Период важења уговора:  

Рок за израду радне верзије Студија угрожености путева I и II реда од појаве 

поплава у сливу Западне Мораве без Ибра, је 180 дана од дана закључења уговора. 

Рок за израду документације и достављање коначне верзије Студије је 20 дана од 

дана достављања позитивног мишљења стручне комисије ЈП „Путеви Србије“ на 

радну верзију. 

 

 


