
  

 

 

 

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: 

 

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 - Израда документарног материјала са праћењем 

по фазама изградње инфраструктурних пројеката, модернизације путног сектора, 

изградње и проширења наплатних станица, са мониторингом, надзором и 

управљањем саобраћаја на делу мреже путева и тунела опремљених елемената ITS-

a, као и прикупљање података о саобраћају са метеостаницама (72212316 Услуге 

израде софтвера за презентације) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена са свим пратећим трошковима износи 

1.200.000,00 динара без пореза на додату вредност 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 31. децембра 2019. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача Svetlana Maslar PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-

vizuelnih proizvoda i televizijskog programa «STUDIO GM PRESS» Београд, је једина 

понуђена и износи 1.200.000,00 динара без пореза на додату вредност (није у 

систему ПДВ-а) 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача Svetlana Maslar PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-

vizuelnih proizvoda i televizijskog programa «STUDIO GM PRESS» Београд, је једина 

понуђена, прихватљива и износи 1.200.000,00 динара без пореза на додату вредност 

(није у систему 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 06. марта 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 04.05.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Svetlana Maslar PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i 

televizijskog programa «STUDIO GM PRESS» Београд, Улица Косте Главинића број 

12А, матични број 65432498, ПИБ 111467868, број рачуна 265-1670310000202-85 

отворен код «RAIFFEISEN BANK» AD Београд, телефон 063/302-222, који заступа 

оснивач Светлана Маслар 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да уговорену обавезу извршава у периоду од девет месеци 

почев од дана закључења уговора 

 

 


