
  

 

 

 

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 оправданости са Идејним пројектом 

изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - 

Сомбор - Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са 

Румунијом (Наково), (ознака из Општег речника набавки: 71322000 Услуге 

техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена са свим пратећим трошковима износи 

299.400.300,00 динара без пореза на додату вредност, односно 359.280.360,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде “ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 19. октобра 2020. године примљене су понуде од два   

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «МХМ-ПРОЈЕКТ» д.о.о., Нови Сад, је највиша понуђена и 

износи 299.400.300,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

359.280.360,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача «ПУТИНВЕСТ» д.о.о., Земун, «ФИЛОС ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о., Београд, 

«ГЕОМЕХАНИКА» д.о.о., Београд и «ГЕОТАУР» д.о.о., Београд, је најнижа 

понуђена и износи 289.216.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

347.059.200,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «МХМ-ПРОЈЕКТ» д.о.о., Нови Сад, је највиша понуђена 

прихватљива и износи 299.400.300,00 динара без пореза на додату вредност, 



  

односно 359.280.360,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда 

групе понуђача «ПУТИНВЕСТ» д.о.о., Земун, «ФИЛОС ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о., 

Београд, «ГЕОМЕХАНИКА» д.о.о., Београд и «ГЕОТАУР» д.о.о., Београд, је 

најнижа прихватљива понуђена и износи 289.216.000,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 347.059.200,00 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 17. новембра 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 21.12.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«MХM - ПРОЈЕКТ» д.о.о., Нови Сад, ул. Јована Поповића бр. 40, матични број 

20424311, ПИБ 105615738, број рачуна 285-2211000000861-19 код „SberBank“ a.d. 

Beograd, телефон 021/403-049, које заступа директор Насер Мостафа. 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да израду Студије оправданости са Идејним  пројектом 

изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - 

Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са 

Румунијом (Наково), изради у следећим роковима: 

Рок за израду за израду Идејног решења је 30 дана од дана усвајања Просторног 

плана; 

Рок за израду Студије оправданости са Идејним пројектом је 90 дана од дана 

добијања Локацијских услова; 

Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије је 20 дана од дoбијања 

Прелиминарног извештаја. 

Рок не обухвата период од дана предаје Идејног решења до дана добијања 

Локацијских услова, као и период од предаје Студије оправданости са Идејним 

пројектом за стручну контролу до добијања извештаја Ревизионе комисије 

 

 


