
  

 

 

 

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 провере безбедности саобраћаја на 

државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве «Чачак» 

(75241000 Услуге у области јавне безбедности) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 2.557.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.069.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 22. децембра 2017. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «MODEL 5» d.o.o. Београд, «CeS.TRA» d.o.o. 

Београд и «ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ» д.o.o. Београд , је једина понуђена 

и износи 2.557.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.069.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «MODEL 5» d.o.o. Београд, «CeS.TRA» d.o.o. 

Београд и «ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ» д.o.o. Београд , је једина понуђена, 

прихватљива и износи 2.557.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.069.000,00 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 29. децембра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 01.02.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«MODEL 5» d.o.o. Београд, Улица Бачванска бр. 21/9, матични број 06977537, ПИБ 

100295354, број рачуна 190-15760-43, отворен код «JUMBES BANKA» AD Београд, 

телефон 011/285 15 72, који заступа директор Звездан Пешовић 

Чланови групе понуђача: 

«CeS.TRA» d.o.o. Београд, Улица Макензијева број 57, матични број 20081678, 

ПИБ 104051853, коју заступа директор Драган Милић 

«ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ» д.о.о. Београд, Улица Веле Нигринове број 

16, матични број 07422768, ПИБ 100280855, који заступа директор Небојша Видић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак израде прелиминарне верзије пројекта је 90 дана од дана 

закључења уговора. 

Рок за поступање по примедбама Наручиоца и достављање финалне верзије 

пројекта је 15 дана по добијању примедби и коментара Наручиоца 

 

 


