
  

 

 

 

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: радова – Додатни радови на пројектовању и изградњи 

наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) – крак ка Македонији, 

А4 (аутопут Е-80) – крак ка Бугарскоји А2 (аутопут Е-763) – деоница Обреновац – 

Прељина (45233140 Радови на путевима) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена радова са свим пратећим трошковима износи 

372.980.965,23 динара без пореза на додату вредност, односно 447.577.158,52 

динара са порезом на додату вредност 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најниже укупне понуђене 

цене“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 05. фебруара 2020. године примљена је понуда од једног  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, «CESTRA» 

d.о.о. Београд, Građevinsko privredno društvo «NIKOLIĆ» d.о.о. Краљево и 

«TEAMENERGO» d.о.о. Земун, је једина понуђена и износи 372.980.965,23 динара 

без пореза на додату вредност, односно 447.577.158,52 динара са порезом на додату 

вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, «CESTRA» 

d.о.о. Београд, Građevinsko privredno društvo «NIKOLIĆ» d.о.о. Краљево и 

«TEAMENERGO» d.о.о. Земун, је једина понуђена, прихватљива и износи 

372.980.965,23 динара без пореза на додату вредност, односно 447.577.158,52 

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 28. априла 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 12.05.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

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

07088531, ПИБ 101745168, број рачуна 340-11013039-80, отворен код «ERSTE 

BANK» АD Нови Сад, телефон 011/2451-152, који заступа директор Владимир 

Гмитровић 

Чланови групе понуђача: 

«CESTRA» d.о.о. Београд, Улица Макензијева број 57, матични број 20081678, 

ПИБ 104051853, који заступа директор Драган Милић 

Građevinsko privredno društvo «NIKOLIĆ» d.о.о. Краљево, Улица Ратинска број 15, 

матични број 07614039, ПИБ 101250823, који заступа директор Нина Николић 

«TEAMENERGO» d.о.о. Земун, Улица Мије Алексића број 43А, матични број 

20984732, ПИБ 108365670, који заступа директор Александар Радивојевић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак пројектно техничке документације и комплетних радова је 180 

календарских дана од закључења уговора 

 


