
  

 

 

 

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 се: 

 

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 – Побољшање државног пута II-А реда бр. 137 

Крупањ – Грачаница (Љубовија), деоница: Ракићи – Рамићи, дужине L=6.05 km 

(45233141 – Радови на одржавању путева). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена износи 248.991.534,14 динара без 

пореза на додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „најнижа понуђена укупна 

цена “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 23. маја 2016. године примљенe су понуде пет  понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «UNOGRADNJA V.V.» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и 

износи 297.852.160,20 динара без пореза на додату вредност, односно 

357.422.592,24 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача ПЗП «ВАЉЕВО» а.д. Ваљево, и «СРБИЈАПУТ» а.д. Београд је најнижа 

понуђена и износи 248.991.534,14 динара без пореза на додату вредност, односно 

298.789.840,97 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «UNOGRADNJA V.V.» d.o.o. Београд, је највиша понуђена 

прихватљива и износи 297.852.160,20 динара без пореза на додату вредност, 

односно 357.422.592,24 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда 

групе понуђача ПЗП «ВАЉЕВО» а.д. Ваљево, и «СРБИЈАПУТ» а.д. Београд је 

најнижа понуђена прихватљива и износи 248.991.534,14 динара без пореза на 

додату вредност, односно 298.789.840,97 динара са порезом на додату вредност. 

 

 

 



  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити Подизвођач износи 10%. 

Део предмета набавке  који ће извршити  Подизвођач: 

- машински ископлошег материјала; 

- ископ ободних канал, транспорт материјала; 

-машински ископ за полагање АБ цеви. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 03.06.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 13.06.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ПЗП „ВАЉЕВО“ а.д. Ваљево, улица Милована Глишића број 94, матични број 

07188994, ПИБ 101898873, број рачуна 160-7211-74 код „BANCA INTESA“, 

телефон 014/221-486, које заступа генерални директор Михајло Марковић, 

дипл.грађ.инж.  

Члан групе понуђача: 

„СРБИЈАПУТ“ а.д. Београд, Булевар краља Александра број 282, матични број 

07065566, ПИБ 100023380, које заступа директор Драган Вујновић, дипл. правник. 

Подизвођач: 

„STOBEX“ d.o.o. Лозница, улица Кнеза Милоша број 15, матични број 07573367, 

ПИБ 101189094, које заступа директор Добривоје Стојнић. 

 

Период важења уговора:  

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе до 29.08.2016.године 

 

 


