
  

 

 

 

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 – Пројекат препарцелације ради формирања 

посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута 

Е-761) Појате – Прељина, поддеоница: Адрани – Мрчајевци од km 79+000 до km 

97+000 (L=18km) и поддеоница: Мрчајевци – Прељина од km 97+000 до km 

109+663,80 (L=12,66km) (71322000 Услуге техничког пројектовања у 

грађевинарству за нискоградњу) 

  

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.570.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.884.000,00 

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 28. маја 2019. године примљене су понуде од девет понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ГЕОАГЕНТ» д.о.о. Ниш, је највиша понуђена и износи 

3.333.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.999.600,00 динара са 

порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ИНФОПЛАН»  д.о.о. за 

планирање, пројектовање, аутоматску обраду податаак и инжењеринг, 

Аранђеловац, је најнижа понуђена и износи 1.570.000,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 1.884.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

 

 

 



  

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача PD «ABA PROFESSIONAL» d.о.о. Београд, је највиша понуђена, 

прихватљива и износи 3.270.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.924.000,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача 

«ИНФОПЛАН»  д.о.о. за планирање, пројектовање, аутоматску обраду податаак и 

инжењеринг, Аранђеловац, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 

1.570.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.884.000,00 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 24.јуна 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 16.07.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ИНФОПЛАН» д.о.о. за планирање, пројектовање, аутоматску обраду података и 

инжењеринг, Аранђеловац, Улица Ратних војних инвалида бб, матични број 

0733820, ПИБ 100998014, број рачуна 170-30021066000-80 отворен код 

«UNICREDIT BANK SRBIJA» AD Београд, телефон 034/720-082, који заступа 

директор Владан Ђорђевић 

 

Период важења уговора:  

Рок за израду Пројекта препарцелације је 45 дана од дана закључења уговора, с тим 

да у рок не улази време од предаје захтева до добијања Потврда надлежног органа 

локалних самоуправа да је Пројекат препарцелације израђен у складу са правним 

основом 

 

 


