
  

 

 

 

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 и 14/15) 

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 радова на Коридору 10, аутопут Е-75 

Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, 

од km. 934+354,73 до km. 942+413,31 (45233130 – Радови на изградњи аутопутева). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 3.376.985.465,93 динара 

без пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 27. јула 2015. године примљене су понуде од шест понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «AKTOR S.A.» Greece, Athens, је највиша понуђена и износи 

4.645.111.174,08 динара без пореза на додату вредност, односно 5.574.133.408,90 

динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «МБА – 

РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.о.о. Нови Београд и 

«СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд је најнижа понуђена и износи 3.376.985.465,93 

динара без пореза на додату вредност, односно 4.052.382.559,11 динара са порезом 

на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «INTEGRAL INŽENJERING» a.d. Laktaši, Bosna i Hercegovina, је 

највиша понуђена и износи 3.599.769.815,44 динара без пореза на додату вредност, 

односно 4.319.723.778,53 динара са порезом на додату вредност, а заједничка 

понуда групе понуђача «МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.о.о. 

Нови Београд и «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд је најнижа понуђена и износи 

3.376.985.465,93 динара без пореза на додату вредност, односно 4.052.382.559,11 

динара са порезом на додату вредност. 

 



  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач наступа са подизвођачем «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» 

д.o.o. Ветерник – Нови Сад, при чему ће Подизвођач вршити услуге 

геомеханичких, асфалтних и бетонских лабораторијских испитивања за потребе 

извођења радова на градилиштима.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 21.08.2015. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 21.08.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Заједничка понуда групе понуђача: 

«MBA – RATKO MITROVIĆ NISKOGRADNJA» d.o.o. Нови Београд, Улица 

Савски Насип бр. 1 – 3, матични број 06971601, ПИБ 100002661, број рачуна 160-

41157-86 код «BANCA INTESA» а.d. Београд, телефон 011/41-42-595, које заступа 

генерални директор Илија Ђорђевић, дипл.грађ.инж. 

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

07088531, ПИБ 101745168, кога заступа заменик директора Владимир Гмитровић  

 

Период важења уговора:  

Рок завршетка радова је 16 месеци од датума закључења уговора. 

 


