
  

 

 

 

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 и 14/15) 

 

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 – Главни пројекат побољшања опасних места по 

хитним налозима (71322000 Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за 

нискоградњу) 

 

Уговорена вредност: Цена израде Главног пројекта за сваку појединачну локацију 

у оквиру пројекта, са свим пратећим трошковима износи 825.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, по пројекту, с тим што укупна вредност пружених 

услуга не може бити већа од 12.500.000,00 динара без пореза на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде “ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 27. јуна 2016. године примљенa je понудa од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» 

Београд, «ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ» д.о.о. и «VIA PROJEKAT» d.o.o. 

Београд, је једина прибављена понуда са понуђеном ценом по главном пројекту за 

сваку појединачну локацију у износу од 825.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 990.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» 

Београд, «ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ» д.о.о. и «VIA PROJEKAT» d.o.o. 

Београд, је једина прибављена прихватљива понуда са понуђеном ценом по 

главном пројекту за сваку појединачну локацију у износу од 825.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 990.000,00 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 08.07.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 08.08.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, Улица Кумодрашка број 257, 

матични број 07028334, ПИБ 100379929, број рачуна 105-4364-32 код «АИК 

БАНКЕ» АД Београд, телефон 011/3973-605, који заступа директор мр Братислав 

Милић, дипл.грађ.инж. 

Чланови групе понуђача: 

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

16а, матични број 07422768, ПИБ 100280855, кога заступа директор Небојша 

Видић, дипл.саоб.инж.  

«VIA PROJEKAT» d.o.o. Београд, Улица Устаничке број 128а, матични број 

17355228, ПИБ 100013149, који заступа директор Бранка Дамјановић, дипл.ек. 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана када је уговорен Пројекат 

 

 


