
  

 

 

 

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 и 14/15) 

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 – Идејни пројекат са Студијом оправданости 

измештања државног пута I Б реда бр. 29 (раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, 

деоница: Беле Воде – Голијски Пут (Л=9,22km.) (71322000 – Услуге техничког 

пројектовања у грађевинарству за нискоградњу) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 21.342.000,00 динара без 

пореза на додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 25. децембра 2014. године примљене су понуде од два 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о. 

Београд и «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, је највиша понуђена 

и износи 29.800.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

35.750.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

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

Сад, «DUODEC» d.o.o. Београд и «ГЕОВИЗИЈА» д.о.о. Панчево, је најнижа 

понуђена и износи 21.342.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

25.610.400,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о. 

Београд и «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, је највиша 

прихватљива понуђена и износи 29.800.000,00 динара без пореза на додату 



  

вредност, односно 35.750.000,00 динара са порезом на додату вредност, а 

заједничка понуда групе понуђача «PANPRO TEAM» d.o.o. Београд, «PROJECT 

BIRO UTIBER» d.o.o. Нови Сад, «DUODEC» d.o.o. Београд и «ГЕОВИЗИЈА» д.о.о. 

Панчево, је најнижа прихватљива понуђена и износи 21.342.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 25.610.400,00 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 25.09.2015. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 15.12.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Заједничка понуда групе понуђача: 

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

20695170, ПИБ 106863969, број рачуна 160-346345-08 код «BANCA INTESA» AD 

Београд, телефон 011/7839-105, који заступа директор Марина Комад 

«PROJECT BIRO UTIBER» d.o.o. Нови Сад, Улица Мирослава Антића број 10/7, 

матични број 21023965, ПИБ 108560816, кога заступа директор Мишел Сабо 

«DUODEC» d.o.o. Београд, Улица Мутапова број 17, матични број 17512633, ПИБ 

103081290, кога заступа директор Зоран Јоксовић 

«ГЕОВИЗИЈА» д.o.o. Панчево, Улица Светислава Касапиновића број 14, матични 

број 08762147, ПИБ 100591677, кога заступа директор Ненад Перић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак израде Идејног пројекта је 115 дана од дана закључења уговора. 

Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије и достављање финалне верзије 

је 20 дана од добијања извештаја.  

 


