
  

 

 

 

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) 

објављује се: 

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: радова – Извођење преосталих (завршних) радова на 

деоници Левосоје – Прешево, на Коридору 10 (Е-75) од km. 955+700,59 до km. 

976+950,00, Л=21,25 km. (45233140 – Радови на путевима) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 83.947.185,05 динара без 

пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 22. маја 2015. године примљена су понуде од четири 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «МБА – РАТКО МИТРОВИЋ 

НИСКОГРАДЊА» д.о.о. Нови Београд и «АБМ ПУТОГРАДЊА» д.о.о. Мрамор је 

највиша и износи 118.824.034,58,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

142.680.041,50 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача 

«СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд је најнижа и износи 83.947.185,05 динара без 

пореза на додату вредност, односно 100.708.825,26 динара са порезом на додату 

вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «МБА – РАТКО МИТРОВИЋ 

НИСКОГРАДЊА» д.о.о. Нови Београд и «АБМ ПУТОГРАДЊА» д.о.о. Мрамор је 

највиша и износи 118.824.034,58,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

142.680.041,50 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача 

«СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд је најнижа и износи 83.947.185,05 динара без 

пореза на додату вредност, односно 100.708.825,26 динара са порезом на додату 

вредност 



  

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач има подизвођача «ИНСТИТУТ ИМС» а.д. Београд, за послове 

лабораторијских истраживања. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 20. јула 2015. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11. августа 2015. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, Улица Љубе Чупе бр. 5, матични број 

07088531, ПИБ 101745168, број рачуна 105-4366-26 код «АИК БАНКЕ» а.д. Ниш, 

телефон 011/2451-152, који заступа директор Звонимир Марковић, дипл.грађ.инж. 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 150 календарских дана од дана увођења у посао. 

 


