
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ 

у отвореном поступку јавне набавке радова 

- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу - 

 редни број 13/2018 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде, 

Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mpravde.gov.rs.  

2. Врста наручиоца: Орган државне управе. 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет 

јавне набавке је извођење радова на изградњи зграде правосудних органа у 

Крагујевцу за потребе смештаја: Основног јавног тужилаштва у Крагујевцу, Вишег 

јавног тужилаштва у Крагујевцу, Aпелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу, 

Основног суда у Kрагујевцу, Вишег суда у Крагујевцу, Апелационог суда у 

Крагујевцу, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног апелационог суда – 

Oдељења у Крагујевцу, Привредног суда у Крагујевцу, Управног суда – Oдељења у 

Крагујевцу и Државног правобранилаштва – Oдељења у Крагујевцу.  

Назив и ознака из општег речника набавки: 45216112 – Радови на изградњи зграда 

суда, 45310000 – Радови на увођењу електричне инсталације, 45320000 – 

Изолациони радови, 45330000 – Водоинсталатерски и санитарни радови, 45350000 

– Машинске инсталације, 45400000 – Завршни грађевински радови. 

4. Уговорена вредност: 2.433.222.187,39 динара без ПДВ. 

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

6. Број примљених понуда: 2 (две). 

7. Највиша и најнижа понуђена цена: 2.692.669.099,32 динара без ПДВ и 

2.433.222.187,39 динара без ПДВ . 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде: 2.433.222.187,39 

динара без ПДВ динара и 2.433.222.187,39 динара без ПДВ динара. 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач 

је наступио са подизвођачем за део предмета набавке за део предмета набавке 

архитектонско грађевински радови – рад (радна снага), у проценту укупне 

вредности од 1,50 %; за део предмета набавке инсталатерски радови (радна снага), 

у проценту укупне вредности од 0,5 %; за део предмета набавке инсталатерски 

радови (радна снага), у проценту укупне вредности од 0,5 %; за део предмета 

набавке део радова на саобраћајницама и озелењивању, у проценту укупне 

вредности од 0,5 %; за део предмета набавке део радова на саобраћајницама и АГ 

радови - рад, у проценту укупне вредности од 0,5 %; за део предмета набавке 

подршка у организацији и планирању грађења, у проценту укупне вредности од 0,3 

http://www.mpravde.gov.rs/


%; за део предмета набавке АГ радови, у проценту укупне вредности од 0,2 %; за 

део предмета набавке заштита од пожара и систем техничке заштите, у проценту 

укупне вредности од 0,5 %. 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03. јул 2018. године. 

11. Датум закључења уговора: 23. јул 2018. године. 

12. Основни подаци о добављачу: понуђачу Strabag doo Beograd, Милутина 

Миланковића 3Б, Београд, који наступа са подизвођачима Kopra doo Beograd, 

Тихомира Вишњевца 11, Београд; Traco-invest doo Beograd, Сурчински пут 1ж, 

Београд; Eurotermik doo Kraljevo, Моше Пијаде 8, Краљево; PZP Beograd doo, 

Милутина Миланковића 30Б, Београд; Vojvodina put-Pančevo doo, Жарка 

Зрењанина 12, Панчево; Strabag doo Podgorica, Зетских владара 5, Подгорица; Koto 

doo, Војводе Степе 466, Београд и Securiton doo Beograd, Данила Лекића Шпанца 

31, Београд. 

13. Период важења уговора: 38 месеци од дана увођења у посао. 

14.Околности које представљају основ за измену уговора: Виша сила. Након 

закључења Уговора Наручилац може да дозволи промену уговореног рока због 

кашњења проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца или због 

прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.  

 

 

 


