
  

 
 

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) 

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 – Техничка контрола главних пројеката појачаног 

одржавања деоница државних путева у оквиру пројекта рехабилитације путева и 

унапређења безбедности саобраћаја (два пројекта) (71322000 – Услуге техничког 

пројектовања у грађевинарству за нискоградњу).  

 

Уговорена вредност: Укупна вредност уговорених услуга износи 1.399.930,00 

динара без пореза на додатну вредност. 

  

Критеријум за доделу уговора:  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најниже 

понуђене цене“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 29. септембра 2014. године примљена је понуда од једног 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ШИДПРОЈЕКТ» д.o.o. Шид је једина пристигла понуда и износи 

1.399.930,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.679.916,00 динара са 

порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ШИДПРОЈЕКТ» д.o.o. Шид је једина пристигла понуда и износи 

1.399.930,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.679.916,00 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 24.10.2014. године 



  

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 05.11.2014. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ШИДПРОЈЕКТ» д.o.o. Шид, улица Кнеза Милоша број 2, матични број 

08144486, ПИБ 100928060, број рачуна 340-33443-93 код „Erste bank“ Нови Сад, 

телефон 022/792-044, које заступа директор мр Јосип Логарушић, дипл.грађ.инж. 

 

Период важења уговора:  

Рокови за поједине фазе реализације Уговора утврђени су динамиком реализације 

уговора о изради Главних пројеката дефинисаном Пројектним задатком, а рок за 

завршетак Услуге је 31.01.2015. године, осим уколико због одлагања извршења 

услуга израде главних пројеката, постане неопходно да се и рок вршења техничке 

контроле продужи како би пружалац услуге завршио своје уговорне обавезе. 

 


