
  

 

 

 

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 – План детаљне регулације и Идејни пројекат са 

Студијом оправданости реконструкције и изградње државног пута IБ реда бр. 19, 

деоница: Нештин – Визић – Ердевик од km 0+000 до km 13+700 (L=13,70km), 

(ознака из Општег речника набавки: 71240000 Архитектонске, инжењерске услуге 

и услуге планирања). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност са свим трошковима износи 

11.855.000,00 динара без пореза на додату вредност односно 14.226.000,00 динара 

са порезом на додату вредност . 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Eкономски најповољније 

понуде “ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 30. октобра 2018. године примљенe су понудe од три 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ГЕОПУТ» д.о.о. Београд, «ДБ 

ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о. Београд, «ROAD DESIGN» d.о.о. Београд, и ЈП и «ЗАВОД 

ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ» Нови Сад, је највиша понуђена и износи 

18.749.970,00 динара без пореза на додату вредност, односно 22.499.964,00 динара 

са порезом на додату вредност, а Заједничка понуда групе понуђача «PANPRO 

TEAM » d.о.о. Београд, «PROJECT BIRO UTIBER» d.о.о. Нови Сад, «ГЕОВИЗИЈА» 

д.о.о. Панчево, и «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» д.о.о. Ветерник - 

Нови Сад, је најнижа понуђена и износи 11.855.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 14.226.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ГЕОПУТ» д.о.о. Београд, «ДБ 

ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о. Београд, «ROAD DESIGN» d.о.о. Београд, и ЈП и «ЗАВОД 

ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ» Нови Сад, је највиша понуђена прихватљива 

понуда и износи 18.749.970,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

22.499.964,00 динара са порезом на додату вредност, а Заједничка понуда групе 

понуђача «PANPRO TEAM » d.о.о. Београд, «PROJECT BIRO UTIBER» d.о.о. Нови 

Сад, «ГЕОВИЗИЈА» д.о.о. Панчево, и «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» 

д.о.о. Ветерник - Нови Сад, је најнижа понуђена прихватљива понуда и износи 

11.855.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 14.226.000,00 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 11. децембра 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11.01.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«PANPRO TEAM » d.о.о., Београд, ул. Генерала Рајевског бр. 1, матични број 

20695170, ПИБ 106863969, број рачуна 330-0000015009502-50 код „Credit 

Agricole“, телефон 011/7839-105, које заступа директор Марина Комад  

Чланови групе понуђача: 

 

«PROJECT BIRO UTIBER» d.о.о. Нови Сад, ул. Темеринска бр. 76, матични број 

21023965; ПИБ: 108560816, кога заступа директор Миодраг Јовић 

«ГЕОВИЗИЈА» д.о.о. Панчево, ул. др Светислава Касапиновића бр. 14, матични 

број 08762147; ПИБ: 100591677, кога заступа директор Ненад Перић 

«ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» д.о.о. Ветерник - Нови Сад, ул. 

Живорада Петровића бр. 13, матични број 20065133; ПИБ: 103983528, кога заступа 

директор Радомир Јаковљевић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезн да План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом 

опрaвданости реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: нештин - 

Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км), изради у следећим 

роковима: 

Рокови за израду Плана детаљне регулације  

30 дана од дана закључења уговора за предају материјала за организацију раног 

јавног увида; 

60 дана од достављања Извештаја о обављеном раном јавном увиду за предају 



  

Нацрта Плана детаљне регулације ради спровођења стручне контроле 

30 дана за предаји финалне верзије Плана детаљне регулације у којој је поступљено 

у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт Плана детаљне 

регулације 

Рокови за израду Идејног пројета  

Рок за израду Идејног решења је 30 дана од дана усвајања Плана детаљне 

регулације. 

Рок за израду Идејног пројекта 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 Идејног пројекта за стручну контролу 

до дибијања извештаја Ревизионе комисије. 

 

 


