
  

 

 

 

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 – Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државном путу IБ реда број 27 Иверак – Лајковац (71250000 

Архитектонске, техничке и геодетске услуге) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 2.188.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.625.600,00  

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 06. марта 2020. године примљене су понуде од четири 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «К.Р.У.Љ» д.о.о. Београд, је највиша понуђена и износи 

2.300.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.760.000,00 динара са 

порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача Геодетски биро 

«ГАУС» д.о.о. Пиносава – Београд и «AB&CO GEOSYSTEMS» d.o.o. Нови Сад, је 

најнижа понуђена и износи 2.137.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 2.564.400,00  динара са порезом на додату вредност 

 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «К.Р.У.Љ» д.о.о. Београд, је највиша понуђена, прихватљива и 

износи 2.300.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.760.000,00 

динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «GTC SISTEM» d.о.о. 

Београд, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 2.188.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 2.625.600,00  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 18. марта 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 08.05.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«GTC SISTEM» d.о.о. Београд, Улица Требевићка број 37, матични број 17450590, 

ПИБ 102377026, број рачуна 325-9500600026276-83 отворен код «OTP BANKE» 

a.d. Нови Сад, телефон 011/2399-540, који заступа директор Драган Колаковић 

 

Период важења уговора:  

Добављач се обавезује да услугу изврши у року од 265 дана од дана преузимања 

пријаве радова за наведену деоницу државног пута 

 

 

 

 


