
  

 

 

 

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: радова – Пројектовање и изградња наплатних станица на 

државним путевима А1 (аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (аутопут Е-80) – 

крак ка Бугарској и А2 (аутопут Е-763) – деоница: Обреновац – Прељина (45213000 

– Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 

грађевина повезаних са превозом) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена радова са свим пратећим трошковима износи 

1.795.679.678,47 динара без пореза на додату вредност, односно 2.154.815.614,16 
динара са порезом на додату вредност 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најниже укупне понуђене 

цене“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 10. августа 2018. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «STRABAG» d.о.о. Нови Београд и 

«СРБИЈААУТОПУТ» д.o.o. Београд, је једина понуђена и износи 1.795.679.678,47 
динара без пореза на додату вредност, односно 2.154.815.614,16 динара са порезом 

на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «STRABAG» d.о.о. Нови Београд и 

«СРБИЈААУТОПУТ» д.o.o. Београд, је једина понуђена, прихватљива и износи 

1.795.679.678,47 динара без пореза на додату вредност, односно 2.154.815.614,16 
динара са порезом на додату вредност 

 

 

 



  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач ће део уговорих обавеза извршити преко Подизвођача: 

- «ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» д.о.о. Панчево – део радова на 

саобраћајницама у висини од 5% 

- «MAŠINPROJEKT KOPRING» d.о.о. Београд – изради пројектну документацију и 

то: пројекат за грађевинску дозволу, извод из пројекта, пројекат за извођење и 

пројекат изведеног објекта у висини од 3,5% 

- «ВОЈВОДИНАПУТ» а.д. Нови Сад – изради пројектну документацију саобраћаја 

и саобраћајне сигнализације у висини од 0,5% 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 17. августа 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 22.08.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«STRABAG» d.о.о. Нови Београд, Улица Милутина Миланковића број 3б, матични 

број 07189826, ПИБ 101328839, број рачуна 265-1100310003695-22 отворен код 

«RAIFFEISEN BANK» AD Београд, телефон 011/222-1700, који заступају Драган 

Ршумовић и Новембар Стојановић  

Члан групе понуђача: 

«СРБИЈААУТОПУТ» д.o.o. Београд, Улица Љубе Чупе број 5, матични број 

07088531, ПИБ 101745168, који заступа заменик директора Владимир Гмитровић 

Подизвођачи: 

«ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» д.о.о. Панчево, Улица Жарка Зрењанина број 12, 

матични број 08129126, ПИБ 101055994, које заступају директори Драган 

Ршумовић, Перо Жабић и Новембар Стојановић 

«MAŠINPROJEKT KOPRING» d.о.о. Београд, Улица Добрињска број 8а, матични 

број 07022387, ПИБ 101512751, који заступа генерални директор Слободан Лалић 

«ВОЈВОДИНАПУТ» а.д. Нови Сад, Улица Јована Ђорђевића број 2, матични број 

08040591, ПИБ 100476875, коју заступа генерални директор Марко Цигић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак пројектно техничке документације и комплетних радова je 320 

календарских дана од закључења основног Уговора 

 


