
  

 

 

 

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: радови – Одржавање дела државних путева I и II реда у 

Републици Србији – ПАРТИЈА 1. Центар 8 (Ц8) општине: Брус, Александровац, 

Трстеник, Крушевац, Варварин, Ћићевац, Куршумлија, Блаце (45233141 Радови на 

одржавању путева) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.674.999.957,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

2.009.999.948,40 динара са порезом на додату вредност за првих годину дана, док 

ће се за другу и трећу годину наведена вредност одредити у складу са средствима 

предвиђеним за предметну набавку у програмима пословања Наручиоца 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 07. августа 2017. године примљена су понуде од два  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «КРУШЕВАЦПУТ» а.д. Крушевац, «МБА – 

РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.o.o. Нови Београд и «VIA PROJEKT» 

d.o.o. Београд, је највиша понуђена и износи 1.674.999.957,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 2.009.999.948,40 динара са порезом на додату вредност, а 

понуда понуђача «TRACE PZP NIŠ» AD, Ниш, је најнижа понуђена и износи 

1.597.918.872,57 динара без пореза на додату вредност, односно 1.917.502.647,08 

динара са порезом на додату вредност 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «КРУШЕВАЦПУТ» а.д. Крушевац, «МБА – 

РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.o.o. Нови Београд и «VIA PROJEKT» 

d.o.o. Београд, је једина понуђена, прихватљива и износи 1.674.999.957,00 динара 

без пореза на додату вредност, односно 2.009.999.948,40 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 08. фебруара 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 27.02.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«КРУШЕВАЦПУТ» а.д. Крушевац, Улица Јасички пут број 65, матични број 

07146825, ПИБ 100474120, број рачуна 160-7038-11, отворен код «BANCA 

INTESA» АD Београд, који заступа директор Зорица Станковић, дипл.грађ.инж. 
Чланови групе понуђача: 

«МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.o.o. Нови Београд, Улица 

Савски насип број 1-3, матични број 06971601, ПИБ 100002661, који заступа 

директор Илија Ђорђевић, дипл.грађ.инж. 

«VIA PROJEKT» d.о.о. Београд, Улица Устаничка бр. 128А, матични број 

17355228, ПИБ 100013149, које заступа директор Бранка Дамјановуић, дипл.ек. 

 

Период важења уговора:  

Три године од 01. априла 2018. године 

 

 


