
  

 

 

 

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

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

 

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: услуга – Консултанске услуге из области техничких 

решења примењених у ИТС-у - Партија бр. 3: Остале консултантске услуге за 

ИТС (72000000 Услуге информационе технологије; саветодавне услуге, израда 

апликација, интернет и подршка). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност извршених услуга износи 

900.000,00 динара без пореза на додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена 

радног сата без ПДВ-а “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 28. априла 2016. године. године примљене су понуде четири 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «RTTE CONSULTING» d.o.o. Београд, и 

«SIPING» d.о.о. Београд је највиша понуђена са укупном понуђеном ценом по 

радном сату у износу од 3.000,00 динара, без пореза на додату вредност, односно 

3.600,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «TELEGROUP» 

d.о.о. Београд је најнижа понуђена са укупном понуђеном ценом по радном сату у 

износу од 840,00 динара, без пореза на додату вредност, односно 1.008,00 динара са 

порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «RTTE CONSULTING» d.o.o. Београд, и 

«SIPING» d.о.о. Београд је највиша понуђена прихватљива са укупном понуђеном 



  

ценом по радном сату у износу од 3.000,00 динара, без пореза на додату вредност, 

односно 3.600,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача 

«TELEGROUP» d.о.о. Београд је најнижа понуђена прихватљива са укупном 

понуђеном ценом по радном сату у износу од 840,00 динара, без пореза на додату 

вредност, односно 1.008,00 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 25.05.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11.07.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«TELEGROUP» d.о.о., Београд, ул. Светозара Милетића бр. 9а, матични број 

17328964, ПИБ 101733237, број рачуна 190-1270-57 код „Jubmes banka“, телефон 

011/3081-981, које заступа директор Милан Стефановић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да осталe консултантскe услугe за ИТС врши у периоду до 

девет месеци од дана пријема писаног обавештења Наручиоца да су се стекли 

услови за реализацију уговора. 

 


