
  

 

 

 

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: услуга – Планска и техничка документација за изградњу 

обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом 

преко реке Тамиш (71322000 Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за 

нискоградњу) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 19.888.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 23.865.600,00 

динара са порезом на додату вредност 

     

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 26. новембра 2020. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ШИДПРОЈЕКТ» д.о.о. Шид, «FILOS 

INŽENjERING» d.o.o. Београд, «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, 

и «ГЕОПАНОНИЈА» д.о.о. Нови Сад, је једина понуђена и износи 19.888.000,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 23.865.600,00 динара са порезом на 

додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ШИДПРОЈЕКТ» д.о.о. Шид, «FILOS 

INŽENjERING» d.o.o. Београд, «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, 

и «ГЕОПАНОНИЈА» д.о.о. Нови Сад, је једина понуђена, прихватљива и износи 

19.888.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 23.865.600,00 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 09. марта 2021. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 16.04.2021. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ШИДПРОЈЕКТ» д.о.о. Шид, Улица Кнеза Милоша број 2, матични број 08144486, 

ПИБ 100928060, број рачуна 340-33443-93 отворен код «ERSTE BANK» AD Нови 

Сад, телефон 022/712-044, који заступа директор Сања Спасојевић 

Чланови групе понуђача: 

«FILOS INŽENjERING» d.o.o. Београд, Улица Смиљанићева број 21/I/2, матични 

број 17066412, ПИБ 100036669, који заступа  директор Милан Распоповић 

«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, Булевар Пека Дапчевића број 

45, матични број 07028334, ПИБ 100379929, који заступа  директор Ненад Томић 

«ГЕОПАНОНИЈА» д.o.o. Нови Сад, Улица Петра Драпшина број 46, матични број 

08733805, ПИБ 100237319, који заступа  директор Мираш Батуран 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да изради Планску и техничку документацију у следећим 

роковима: 

Понуђени рок за израду ПДР-а  је 90 дана од дана закључења уговора тј. од дана 

доношења одлуке о изради ПДР-а  

Понуђени рок за израду Идејног решења је 90 дана од дана закључења уговора тј. 

од дана доношења одлуке о изради ПДР-а  

Понуђени рок за израду Идејног пројекта је 60 дана од дана добијања локацијских 

услова 

Понуђени рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу је 80 дана од дана 

добијања извештаја ревизионе комисије; 

Понуђени рок за израду Пројекта за извођење је 30 дана од дана предаје финалне 

верзије Пројекта за грађевинску дозволу. 

Рок за  достављање финалне верзије Пројекта за грађевинску дозволу са изводом је 

20 дана од добијања извештаја техничке контроле 

 

 


