
  

 

 

 

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 се: 

 

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 – Стручни надзор над извођењем радова на 

изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 

(аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у К.О. Врчин општина 

Гроцка град Београд (71247000 – Надзор грађевинских радова). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена износи 32.444.400,00 динара без 

пореза на додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „ Најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 12. новембра 2015. године примљене су понуде од четири  

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «PROJECT BIRO UTIBER» d.o.o. Нови Сад, 

«UTIBER KOZUTI BERUHAZO KFT» Budapest, «ИНСТИТУТ ИМС» а.д. Београд, 

«PANPRO TEAM» d.o.o. Београд и «GEOVIZIJA» d.o.o. Панчево, је највиша 

понуђена и износи 52.710.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

63.252.000,00 динара са порезом на додату вредност, а Заједничка понуда 

«ШИДПРОЈЕКТ» д.o.o. Шид, «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» д.о.о. 

Ветерник и  «ГЕОПАНОНИЈА» д.o.o. Нови Сад, је најнижа понуђена и износи 

32.444.400,00 динара без пореза на додату вредност, односно 38.933.280,00 динара 

са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «PROJECT BIRO UTIBER» d.o.o. Нови Сад, 

«UTIBER KOZUTI BERUHAZO KFT» Budapest, «ИНСТИТУТ ИМС» а.д. Београд, 

«PANPRO TEAM» d.o.o. Београд и «GEOVIZIJA» d.o.o. Панчево, је највиша 

прихватљива понуђена и износи 52.710.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 63.252.000,00 динара са порезом на додату вредност, а 



  

Заједничка понуда «ШИДПРОЈЕКТ» д.o.o. Шид, «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА 

ЛАБОРАТОРИЈА» д.о.о. Ветерник и  «ГЕОПАНОНИЈА» д.o.o. Нови Сад, је 

најнижа прихватљива понуђена и износи 32.444.400,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 38.933.280,00 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 27.01.2016. године 

 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 14.03.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Заједничка понуда групе понуђача: 

„ШИДПРОЈЕКТ“ д.о.о. Шид, улица Кнеза Милоша број 2, матични број 08144486, 

ПИБ 100928060, број рачуна 340-33443-93 код „ERSTE BANK“ a.d. Нови Сад, 

телефон 022/712-044, који заступа директор Јосип Логарушић, дипл.грађ.инж. 

„ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА“ д.о.о. Ветерник, улица Живорада 

Петровића број 13, матични број 20065133, ПИБ 103983528, коју заступа генерални 

директор мр сци. Радомир Јаковљевић, дипл.грађ.инж. 

„ГЕОПАНОНИЈА“ о.д. Нови Сад, улица Петра Драпшина број 46, матични број 

08733805, ПИБ 100237399, коју заступа директор Душан Недељков, инж.геод.-

мастер 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да све уговорене обавезе врши у периоду извршења Уговора о 

изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 

(аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин општина 

Гроцка град Београд. Рок за завршетак услуга стручног надзора је 31.12.2016. 

године, све у складу са клаузулом 2.3 ОУУ и ПУУ. 

 

 


