
  

 

 

 

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 – Студија изводљивости израде пројектне 

документације за постављање пунионица за електрична возила (73420000 

Прелиминарна студија изводљивости и технолошка презентација) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.090.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.308.000,00 

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 10. августа 2018. године примљене су понуде од два  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ДРАГО ПРОЈЕКТ» д.о.о. Нови Београд и «VIA 

PROJEKT» d.о.о. Београд, је највиша понуђена и износи 1.200.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 1.440.000,00 динара са порезом на додату 

вредност, а заједничка понуда групе понуђача «EU BUILD» d.о.о. Београд, 

«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд и  «НС КОНЦЕПТ» д.о.о. Нови 

Сад, је најнижа понуђена и износи 1.090.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 1.308.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ДРАГО ПРОЈЕКТ» д.о.о. Нови Београд и «VIA 

PROJEKT» d.о.о. Београд, је највиша понуђена, прихватљива и износи 1.200.000,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 1.440.000,00 динара са порезом на 

додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «EU BUILD» d.о.о. Београд, 



  

«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд и  «НС КОНЦЕПТ» д.о.о. Нови 

Сад, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 1.090.000,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 1.308.000,00 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 10. септембра 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 19.10.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«EU BUILD» d.о.о. Београд, Улица Пајсијева број 3, матични број 20699540, ПИБ 

106884710, број рачуна 205-163583-62, отворен код «КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА» 

АД Београд, телефон 011/2686-707, који заступа директор Др Зоран Ђорђевић 

Чланови групе понуђача: 

«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, Булевар Пека Дапчевића број 

45, матични број 07028334, ПИБ 100379929, који заступа директор мр Бранислав 

Милић 

«NS KONCEPT» d.o.o. Нови Сад, Улица Суботичка број 21, матични број 08721033, 

ПИБ 101645836, који заступа директор Жељко Дробњак 

 

Период важења уговора:  

Рок за израду радне верзије Студије не може бити дужи од 180 дана од дана 

закључења уговора. 

Рок за израду документације и достављање коначне верзије Студије је 20 дана од 

дана достављања позитивног мишљења стручне комисије ЈП «Путеви Србије» на 

радну верзију 

 

 


