
  

 

 

 

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 – Мониторинг животне средине у зони утицаја 

државног пута I фаза (90731400 Услуге мониторинга или мерење загађења ваздуха) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.545.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.854.000,00 

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 18. јуна 2018. године примљене су понуде од три  понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ANAHEM» d.о.о. Београд, «САОБРАЋАЈНИ 

ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о. Београд и ЗАШТИНА НА РАДУ И ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ «БЕОГРАД» д.о.о. Београд, је највиша понуђена и износи 

1.632.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.947.600,00 динара са 

порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ ЗА 

ЗАШТИТУ НА РАДУ» а.д. Нови Сад и «ФАКУЛТЕТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ У 

НИШУ» Ниш, је најнижа понуђена и износи 1.363.250,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 1.635.900,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ANAHEM» d.о.о. Београд, «САОБРАЋАЈНИ 

ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о. Београд и ЗАШТИНА НА РАДУ И ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ «БЕОГРАД» д.о.о. Београд, је највиша понуђена, 

прихватљива и износи 1.632.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.947.600,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 



  

понуђача «ENACTA DOO BEOGRAD - VRAČAR» Београд,  «ГРАДСКИ ЗАВОД 

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ» Београд и «GEOM» d.o.o. Београд, је најнижа понуђена, 

прихватљива и износи 1.545.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.854.000,00 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 10. јула 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 10.09.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ENACTA DOO BEOGRAD – VRAČAR» Београд, Улица Светог Саве број 25, 

матични број 21381080, ПИБ 110733947, број рачуна 160-509666-89, отворен код 

«BANCA INTESA» AD Београд, телефон 011/2472-833, коју заступа директор 

Драган Ковачевић 

Чланови групе понуђача: 

«ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ» Београд, Булевар Деспота Стефана 

број 54а, матични број 07041152, ПИБ 100044907, који заступа директор Проф.др 

Душанка Матијевић 

«GEOM» d.o.o. Београд, Улица Кумодрашка број 328, матични број 20340240, ПИБ 

105212430, који заступа директор Бојан Карас 

 

Период важења уговора:  

Рок за израду и достављање финалне верзије документа је 340 дана од дана 

закључења уговора 

 

 


