
  

 

 

 

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 – Приручник зa имплeмeнтaциjу интeгрaлних мeрa 

сузбиjања корова током изградње и одржавања путева (22473000 Технички 

приручници и 71313000 Саветодавне услуге у области заштите животне средине) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 300.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 360.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без ПДВ-a“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 11. августа 2020. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Београд, је једина понуђена и износи 300.000,00  динара без пореза на додату 

вредност, односно 360.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Београд, је једина понуђена, прихватљива и износи 300.000,00  динара без пореза 

на додату вредност, односно 360.000,00 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 17. новембра 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 01.12.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Београд, Теодора 

Драјзера број 9, матични број 07017570, ПИБ 100265220, број рачуна 205-6949-96 

отворен код «КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ» AД Београд, телефон 062/8808-906, који 

заступа директор др Милана Митровић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да услугу изврши у року не дужем од 180 дана од дана 

закључења уговора 

 

 


