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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 – Обављања послова координатора за извођење 

радова и за пројектовање који поседују Уверење о положеном стручном испиту и 

израда Плана превентивних мера (71247000 – Надзор грађевинских радова и 

71317200 – Услуге у области здравства и безбедности) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена са свим пратећим трошковима износи 

3.775.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.530.600,00 динара са 

порезом на додату вредност 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 16. септембра 2019. године примљена је понуда од једног 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

НА РАДУ» д.о.о. Београд, «EUROZAŠTITA HSE» d.о.о. Београд и GORDANA 

KARANFILOVSKA PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA BEZBEDNOSTI I 

ZDRAVLJA NA RADU «KARANFIL AMS» Качарево, је једина понуђена и износи 

3.775.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.530.600,00 динара са 

порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

НА РАДУ» д.о.о. Београд, «EUROZAŠTITA HSE» d.о.о. Београд и GORDANA 

KARANFILOVSKA PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA BEZBEDNOSTI I 

ZDRAVLJA NA RADU «KARANFIL AMS» Качарево, је једина понуђена, 

прихватљива и износи 3.775.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

4.530.600,00 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 02. октобра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 07.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» д.о.о. Београд, Улица 

Димитрија Туцовића број 115, матични број 20357444, ПИБ 105316527, број рачуна 

170-30005203001-04 отворен код «UNICREDIT BANK SRBIJA» AD Београд, 

телефон 011/2750-774, коју заступа директор Нада Ћућило 

Чланови групе понуђача: 

«EUROZAŠTITA HSE» d.о.о. Београд, Улица Старине Новака број 22, матични број 

21059072, ПИБ 108744617, коју заступа директор Иван Поповић 

GORDANA KARANFILOVSKA PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA 

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU «KARANFIL AMS» Качарево, Улица 

Виноградска број 44А, матични број 64109979, ПИБ 109347361, коју заступа 

оснивач Гордана Каранфиловска 

 

Период важења уговора:  

Рокови за поједине фазе реализације уговора утврђени су динамиком реализације 

уговора према списку градилишта, а рок за завршетак услуге је 31. децембар 2019. 

године  
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