
  

 

 

 

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

На основу члана 57. став 1. и 2. 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 – Претходна студија оправданости са Генералним 

пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи 

Милановац – Брза Паланка и Кладово – Неготин (71322000 Услуге техничког 

пројектовања у грађевинарству за нискоградњу) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 96.490.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 115.788.000,00 

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 18. октобра 2019. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о. Београд, је нajвишa 

пoнуђeнa и изнoси 140.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

168.000.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У 

БЕОГРАДУ, Београд, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ  

ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, Београд и «ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ» д.о.о.  

Београд, је најнижа понуђена и износи 96.490.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 115.788.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

 



  

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о. Београд, је нajвишa 

пoнуђeнa, прихватљива и изнoси 140.000.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 168.000.000,00 динара са порезом на додату вредност, а 

заједничка понуда групе понуђача УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, Београд, УНИВЕРЗИТЕТ У 

БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ  ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, Београд и 

«ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ» д.о.о.  Београд, је најнижа понуђена, 

прихватљива и износи 96.490.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

115.788.000,00 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 27. јануара 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 18.02.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, 

Београд, Булевар краља Александра број 73, матични број 07006454, ПИБ 

100251144, број рачуна 840-1437666-41 отворен код УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР - 

Палилула, телефон 011/321-86-06, који заступа декан проф. др Владан Кузмановић 

Чланови групе понуђача: 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, 

Београд, Улица Војводе Степе број 305, матични број 07032587, ПИБ 100376470, 

који заступа декан Небојша Бојовић  

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

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

Видић 

 

Период важења уговора:  

Рок за израду Претходне студије оправданости са Генералним пројектом изградње 

брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза 

Паланка и Кладово – Неготин је 180 дана од дана закључења уговора 

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

извештаја 

 
 

 

 

 


