
  

 

 

 

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 – Редовно одржавање система за наплату путарине 

(34927000 – Опрема за наплату путарине) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена радног сата стручног радника на 

извршењу специфицираних радова, без пореза на додатну вредност, износи  

2.071,36  динара за сат рада стручног радника са ССС или ВКВ односно 3.450,30  

динара за сат рада стручног радника са ВСС, као и 4.485,40  динара за сат рада 

администратора система и обухвата све трошкове пружања услуга на одржавању 

система за напалату путарине, укључујући и трошкове осигурања радника, 

материјала и опреме 

Цена радног сата не обухвата вредност утрошеног материјала и евентуално 

набављених нових делова ради замене дотрајалих, чију вредност ће Добављач 

посебно исказивати у достављеним рачунима-фактурама, са признатим 

манипулативним трошковима до 5%, док ће трошкови  транспорта људства, 

материјала и опреме бити признати у висини накнаде од 30% цене литре БМБ 

горива по пређеном километру 

Цена из понуде је фиксна, а након потписивања уговора, с обзиром да се 

ради о сукцесивном пружању услуга, Наручилац ће прихватити евентуално 

споразумно повећање цена услуга и уграђених делова за проценат званично 

објављеног раста стопе потрошачких цена у Републици Србији 

Уговор се закључује са роком трајања од три године од дана закључења овог 

Уговора, при чему укупна вредност извршених услуга са свим трошковима, 

укључујући и путне трошкове и вредност утрошеног материјала и евентуално 

набављених нових делова, не може бити већа од 250.000.000,00 динара, без ПДВ-а 

за првих годину дана пружања услуга, док ће се за другу и трећу годину наведена 

вредност одредити у складу са средствима предвиђеним за предметне услуге у 

програмима пословања Наручиоца 

 

 



  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најниже понуђене укупне 

цене радног сата стручних радника (са ССС или ВКВ и са ВСС)“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 09. октобра 2019. године примљена је понуда од једног  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. 

Београд и ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН – АУТОМАТИКА» д.о.о. Београд, је 

једина понуђена са укупном ценом радних сати стручних радника (са ССС или 

ВКВ, са ВСС и администратора система) из понуде у износу од 10.007,05 динара, 

без ПДВ-а, од чега цена радног сата стручног радника са ССС или ВКВ износи 

2.071,36 динара, цена радног сата стручног радника са ВСС износи 3.450,30 динара, 

а цена радног сата администратора система износи 4.485,40 динара, без ПДВ-а 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. 

Београд и ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН – АУТОМАТИКА» д.о.о. Београд, је 

једина понуђена, прихватљива са укупном ценом радних сати стручних радника (са 

ССС или ВКВ, са ВСС и администратора система) из понуде у износу од 10.007,05 

динара, без ПДВ-а, од чега цена радног сата стручног радника са ССС или ВКВ 

износи 2.071,36 динара, цена радног сата стручног радника са ВСС износи 3.450,30 

динара, а цена радног сата администратора система износи 4.485,40 динара, без 

ПДВ-а 

 

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 25. октобра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 31.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН» д.о.о. Београд, Улица Волгина број 15, матични 

број 07014694, ПИБ 100008310, број рачуна 160-14084-19, отворен код «BANCA 

INTESA» АD Београд, телефон 011/6771 398, који заступа директор Прoф.др Сaњa 

Врaнeш, дипл.инж. 

Члан групе понуђача: 

ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН – АУТОМАТИКА» д.о.о. Београд, Улица 

Волгина број 15, матични број 17178300, ПИБ 100008328, који заступа директор мр 

Миленко Николић, дипл.инж. 

 

Период важења уговора:  

Три године од дана закључења Уговора 
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