
  

 
 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

објављује се: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Израда Идејног пројекта са Студијом 

оправданости реконструкције државног пута IБ реда бр. 28 (раније М-19.1 и М-5), 

деоница: Заглавак km 99+300 – Ужице km 116+800, L=17,5km (71322000 Услуге 

техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу) 

 

Процењена вредност: 30.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

До истека рока за достављање понуда Наручиоцу су пристигле три понуде од 

следећих понуђача: 

1. Заједничка понуда групе понуђача «MHM PROJEKT» d.o.o  Нови Сад, ул. Јована 

Поповића бр. 40 и «DB INŽENJERING» d.o.o. Београд, ул. Хаџи Ђерина бр. 22 

2. Заједничка понуда групе понуђача Институт за грађевинарство «ИГ» д.о.о. Бања 

Лука, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 92-98, Огранак Институт за 

грађевинарство «ИГ» д.о.о. Бања Лука, Београд, ул. Косовска бр. 17, «PROJECT 

BIRO UTIBER» d.o.o. Нови Сад, ул. Темеринска бр. 76,  «ГЕОМЕХАНИКА» д.о.о. 

Београд, ул. Добропољска бр. 21 и «CAD SOLUTIONS» d.o.o Нови Београд, ул. 

Неде Спасојевић бр. 1 

3. «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД» Београд, Булевар Пека Дапчевића бр. 45 
 

Разлог за обуставу поступка:  

Из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора из објективних разлога 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка 

Анализом елемента критеријума за избор економски најповољније понуде и 

методологије за доделу пондера за сваки од елемената критеријума, која је 

утврђена конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и која је 

примењена у току стручне оцене понуда, а која је по први пут примењена у 

конкурсним документацијама Наручиоца, утврђено је да су дискриминаторски и 

нису у логичкој вези са предметом јавне набавке – израда Идејног пројекта са 

Студијом оправданости реконструкције само 17,5km државног пута, с обзиром да 



  

код елемента критеријума – референце кључног техничког особља, који 

максимално носи укупно чак 70 пондера, није конкурсном документацијом 

ограничена укупна дужина приказаних пројектованих километара пута, тако да је 

понуђачима омогућено практично да прикажу референце за неограничену дужину 

пројектованих километара пута и самим тим учине небитним други елеменат 

критеријума – понуђену цену, што за Наручиоца као корисника буџетских 

средстава није прихватљиво 

 

Када ће поступак бити поново спроведен:  

На основу члана 53. у вези члана 32. став 1. Закона о јавним набавкама биће донета 

нова Одлука о покретању поступка, уз објављивање позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца и на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа у току септембра месеца 2019. 

године                                                        

 

 


