
  

 

 

 

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: добра – Папирне магнетне картице (30160000 – Магнетне 

картице) 

 

Уговорена вредност: Вредност уговорених добара износи 148.372.598,70 динара 

без пореза на додату вредност, односно 178.047.118,44 динара са порезом на додату 

вредност. Уговор се закључује на три године 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 21. јуна 2018. године примљена је понуда од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. Београд, је једина 

понуђена и износи 148.372.598,70 динара без пореза на додату вредност, односно 

178.047.118,44 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. Београд, је једина 

понуђена, прихватљива и износи 148.372.598,70 динара без пореза на додату 

вредност, односно 178.047.118,44 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 22. јуна 2018. године 

 

 



  

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 05.07.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. Београд, Улица Волгина број 15, матични 

број 07014694, ПИБ 100008310, број рачуна 160-14084-19 код «BANCA INTESA» 

AD, телефон 011/6771-017, које заступа Проф др. Сања Вранеш, дипл.инж. 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да испоручи прву траншу у количини од 9.000.000 папирних 

магнетних картица са централним магнетним трагом и 9.000.000 папирних 

магнетних картица са бочним магнетним трагом, у року од 60 дана од дана 

закључења овог Уговора, као и количину од 10.000.000 папирних магнетних 

картица са централним магнетним трагом и 12.000.000 папирних магнетних 

картица са бочним магнетним трагом у року од четири месеца од закључења овог 

Уговора, преосталу количину од 80.000.000 папирних магнетних картица по 

следећој динамици: 

 Количина од 40.000.000 папирних магнетних картица (10.000.000 папирних 

магнетних картица са централним магнетним трагом и 30.000.000 папирних 

магнетних картица са бочним магнетним трагом) биће испоручена у две 

транше на шест месеци у току 2019. године; 

 Количина од 40.000.000 папирних магнетних картица са бочним магнетним 

трагом биће испоручена у две транше на шест месеци у току 2020. године 

Целокупна уговорена количина од 120 милиона папирних магнетних картица 

испоручује се франко магацин Наручиоца у Београду Улица Волгина 15 

 


