
  

 

 

 

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: 

 

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 - Надзор над додатним радовима на изградњи 

наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка 

Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – 

деоница Обреновац – Прељина (71247000 – Надзор грађевинских радова) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 28.950.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 34.740.000,00 

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 17.јула 2020. године примљена је понуда од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «VIA PROJEKT» d.o.o. Београд, «ИНСТИТУТ 

ЗА ПУТЕВЕ А.Д. БЕОГРАД» Београд и «MOSTPROJEKT» a.d. Нови Београд је 

једина понуђена и износи 28.950.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 34.740.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «VIA PROJEKT» d.o.o. Београд, «ИНСТИТУТ 

ЗА ПУТЕВЕ А.Д. БЕОГРАД» Београд и «MOSTPROJEKT» a.d. Нови Београд је 

једина понуђена, прихватљива и износи 28.950.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 34.740.000,00 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. јула 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 31.07.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«VIA PROJEKT» d.o.o. Београд, Улица Устаничка број 128А, матични број 

17355228, ПИБ 100013149, број рачуна 360-18081981-46 отворен код «MTS 

BANKA» AD Београд, телефон 011/3474-185, који заступа директор Бранка 

Дамјановић 

Чланови групе понуђача: 

«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. БЕОГРАД» Београд, Улица Пека Дапчевића број 

45, матични број 07028334, ПИБ 100379929, који заступа директор Ненад Томић 

«MOSTPROJEKT» a.d. Нови Београд, Улица Омладинских Бригада број 102, 

матични број 07023324, ПИБ 100830125, који заступа директор Радомир Радичевић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак стручног надзора је 240 календарских дана од датума 

ефективности уговора 

 

 


