
  

 

 

 

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: радова – Изградња инсталација јавног осветљења 

раскрснице државног пута I-Б реда бр. 24 и државног пута I-Б реда бр. 23 

(Камиџорска раскрсница) и осветљење путног објекта Камиџорски мост на 

државном путу I-Б реда бр. 24, (ознака из Општег речника набавки: 45311000 – 

Радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена радова са свим пратећим трошковима износи 

10.608.040,00 динара без пореза на додату вредност, односно 12.729.648,00 динара 

са порезом на додату вредност. 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума  Најнижа понуђена укупна цена 

без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 28. октобра 2019. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ELEKTROLUX» d.о.о., Ниш, је нajвишa пoнуђeнa и изнoси 

16.603.678,00 динара без пореза на додату вредност, односно 19.924.413,60 динара 

са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «VB ENERGETIK» d.o.o. Чачак, 

је најнижа понуђена и износи 10.608.040,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 12.729.648,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ELEKTROLUX» d.о.о., Ниш, је нajвишa пoнуђeнa прихватљива 

и изнoси 16.603.678,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

19.924.413,60 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «VB 

ENERGETIK» d.o.o. Чачак, је најнижа понуђена прихватљива и износи 

10.608.040,00 динара без пореза на додату вредност, односно 12.729.648,00 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 02. децембра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 09.01.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«VB ENERGETIK» d.o.o. Чачак, ул. Браће Станић бр. 35, матични број 20506270, 

ПИБ 105987487, број рачуна 155-15032-19 отворен код „HALK BANKE“ a.d., које 

заступа директор Велимир Борисављевић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 80 календарских дана од датума пријема Писма о 

почетку радова. 

 

 


