
  

 

 

 

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 – Одржавање ITS опреме и система за управљање 

тунелима – ПАРТИЈА 1. - Одржавање опреме, ситема и инсталација за управљање 

тунелима на К10 (50312610 Одржавање опреме за информационе технилогије) 

 

Уговорена вредност: Уговорене цене радних сати за пружање услуга према 

ценовнику из прихваћене понуде износе:  

Р.бр. Врста услуге 

Јединична 

цена у 

динарима 

(без ПДВ-а) 

1. 

Цена радног сата дипломираног инжењера за ефективни 

рад 

(по једном извршиоцу) 

6.600,00 

2. 
Цена радног сата инжењера за ефективни рад 

(по једном извршиоцу) 
5.100,00 

3. 
Цена радног сата техничара за ефективни рад  

(по једном извршиоцу) 
3.600,00 

4. 
Цена радног сата радника за ефективни рад 

(по једном извршиоцу) 
3.400,00 

5. 
Цена радног сата возила са корпом (платформом) мин. 12 

метара за ефективни рад (са руковаоцем) 
3.900,00 

6. 

Цена радног сата возила са корпом (платформом) мин. 12 

метара за време проведено у путу са транспортним 

трошковима (са руковаоцем) 

3.000,00 



  

7. 
Цена радног сата возила са корпом (платформом) мин. 18 

метара за ефективни рад (са руковаоцем) 
5.200,00 

8. 

Цена радног сата возила са корпом (платформом) мин. 18 

метара за време проведено у путу са транспортним 

трошковима (са руковаоцем) 

4.500,00 

9. 
Цена радног сата возила са дизалицом до 3 тоне за 

ефективни рад (са руковаоцем) 
7.100,00 

10. 

Цена радног сата возила са дизалицом до 3 тоне за време 

проведено у путу са транспортним трошковима (са 

руковаоцем) 

7.100,00 

11. 
Цена радног сата виљушкара (до 1 тоне и од 5м) ефективни 

рад (са руковаоцем) 
6.100,00 

12. 

Цена радног сата виљушкара (до 1 тоне и од 5м) за време 

проведено у путу са транспортним трошковима (са 

руковаоцем) 

6.100,00 

*13. 
Цена радног сата за оперативно-техничку подршку и 

послове на локацији Добављача (за месечни паушал) 
4.500,00 

Добављач нуди Наручиоцу за предметно одржавање - Одржавање опреме, 

система, инсталација и уређаја за управљање тунелима цену по сату за 

утрошено време за реализацију активности предметног одржавања под редним 

бројевима од 1 до *13, односно по ценовнику услуга према приложеној Табели бр. 

1 са урачунатим свим трошковима које Добављач има у реализацији 

предметне услуге, 

У горе наведеним урачунатим свим трошковима које Добављач има у 

реализацији предметне услуге подразумева се да су зарачунати трошкови за 

радну снагу, употребу алата, опреме и средстава, организацију и припрему за 

посао, проучавање документације и све друго. 

За локације у месту седишта фирме Понуђача и изван места седишта фирме 

Понуђача, с обзиром да се послови обављају на територији целе Србије, време 

проведено у путу до локације и повратак са локације на којој се врши интервенција, 

за сва ангажовања се признаје и плаћа према важећем ценовнику за одржавање 

путева ЈППС, који се може видети на сајту ЈППС – линк:  

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/cenovnik_odrzavanje_autoputeva.pdf - 

(БРУТО САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ без ПДВ-а са фактором Ф=2,5 – дипломирани 

инжењер, инжењер, техничар и радник I групе). 

У горе наведеним урачунатим свим трошковима које Понуђач има у 

реализацији предметне услуге, нису зарачунати следећи трошкови и зарачунавају 

се посебно и то: 

1) Трошкови ангажоване механизације и средстава са пратећом радном 

снагом (као што су возила са корпом, возила са дизалицом, виљушкар, 

полутеретни камион до 2 тоне, полутеретни камион до 3 тоне, путничко 

возило) – зарачунавају се по цени из табеле бр.1 и важећем ценовнику-



  

нормативу за одржавање путева ЈППС, који се може видети на сајту ЈППС – 

линк: 

    https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/cenovnik_odrzavanje_autoputeva.pdf 

      (ЦЕНОВНИК СРЕДСТАВА РАДА ПО ЧАСУ без ПДВ-а).  

За ставке које не постоје у ценовнику - нормативу за одржавање путева 

ЈППС трошкови се зарачунавају уз претходно одобрење - сагласност 

Наручиоца и према приложеној копији рачуна - улазној фактури даваоца 

услуге који се достављају уз фактуре Понуђача. Трошкови за ставке  које не 

постоје у ценовнику за одржавање путева ЈППС морају бити у оквирима 

тржишно упоредивих цена.  

2) Трошкови оригиналних или одговарајућих резервних делова и 

потрошног материјала и остало - зарачунавају се  по ценовнику 

произвођача-добављача (по улазним фактурама добављача) увећани за 

манипулативне трошкове до 5%, односно према приложеним копијама 

рачуна-улазних фактура испоручиоца-добављача, које се достављају уз 

фактуре Добављача, чија укупна вредност не може бити већа од 40% од 

процењене вредности за Партију 1. 

УКУПАН МЕСЕЧНИ ПАУШАЛ: // 13* - *Цена радног сата за оперативно-

техничку подршку на локацији Добављача за месечни паушал помножена са 

одобреним (од стране Наручиоца) бројем сати за оперативно-техничку подршку 

са локације Добављача // у току једног месеца (за Партију 1) не може бити виша 

од 150.000,00 динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима не може прећи износ 

од 25.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи понуђени укупан 

збир појединачних цена радног сата без ПДВ-а“ (из ценовника услуга у табели бр. 1 

под редним бројем од 1 до *13)“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 10. септембра 2020. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН - 

АУТОМАТИКА» д.о.о. Београд, «TELEGROUP» d.о.о. Београд, «ROAMING 

NETWORKS SECURITY» d.о.о. Београд и «ТМ INŽЕNјЕRING» d.o.o. Београд, је 

једина понуђена са укупном вредношћу појединачних цена радног сати у износу од 

66.200,00 динара без пореза на додату вредност, односно 79.440,00 динара са 

порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН - 

АУТОМАТИКА» д.о.о. Београд, «TELEGROUP» d.о.о. Београд, «ROAMING 

NETWORKS SECURITY» d.о.о. Београд и «ТМ INŽЕNјЕRING» d.o.o. Београд, је 

једина понуђена, прихватљива са укупном вредношћу појединачних цена радног 



  

сати у износу од 66.200,00 динара без пореза на додату вредност, односно 79.440,00 

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 02. октобра 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 27.10.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН – АУТОМАТИКА» д.о.о., Београд, Улица 

Волгина број 15, матични број 17178300, ПИБ 100008328, број рачуна 160-15401-45 

код «BANCA INTESA» AD Београд, телефон 011/6771-017, који заступа директор 

мр Миленко Николић, дипл.инж.  
Чланови групе понуђача: 

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

17328964, ПИБ 101733237, кога заступа директор Жарко Филиповић 

«ROAMING NETWORKS SECURITY» d.о.о. Београд, Улица Јужни Булевар број 

10, матични број 21378780, ПИБ 110714406, кога заступа директор Давор Рајчић 

«ТМ INŽЕNјЕRING» d.o.o. Београд, Улица Здравка Челара број 10, матични број 

07552246, ПИБ 100207794, кога заступа директор Миодраг Митровић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана обавештење Наручиоца да су се стекли услови за почетак 

посла 

 

 


