
  

 

 

 

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 – Пренос података у систему за опсервацију 

саобраћаја (72318000 Услуга преноса података) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини Пренос података у систему за 

опсервацију саобраћаја по следећим јединичним ценама: 

Редни 

број 
Ставка  Опис ставке  

Jединица мере 

по једној СIM 

картици 

Цена 

 (без 

ПДВ - а) 

1. М2М претплата 

Претплата укључује: 10 МB дата 

саобраћаја у AПН-у и пакет од 500 

СМС порука, ММС је неактиван 

(саобраћај се односи на територију 

Републике Србије); 

Месечна 

претплата 

 

2. Додатне СМС поруке 
СМС поруке након потрошених 500 

СМС порука укључених у пакет; 
1 СМС порука 

 

3. Тарифни пакет 

Додатни тарифни пакет од 200МB 

дата саобраћаја у АПН-у, aктивира се 

на захтев Наручиоца по потреби; 

200 МB 

 

4. Говорни позив 
Саобраћај се тарифира у секундама 

без наплате укључења; 
1 секунда 

 

5. 
Пакет за мобилни 

интернет  

- приступ интернету путем 4Г 

мобилне мреже 

-пренос 50 GB података максималном 

брзином 

- пренос података смањеном брзином 

(након утрошка 50ГБ) 

- број потребних пакета: дванаест (12) 

- модем за пренос података 

Месечна 

претплата 

 

6. 
Трошкови успоставе 

система 

- једнократни трошак за успоставу 

траженог система 
/ 

 

 



  

Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима, не може бити већа 

од 650.000,00 динара, без ПДВ-а, за прву годину пружања услуга, уз напомену да 

ће за другу и трећу годину потребна средства за предметну услугу бити предвиђена 

у програмима пословања Наручиоца. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 14. фебруара 2020. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача Предузеће за телекомуникације «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» АД 

Београд, је једина понуђена и чини збир понуђених јединичних цена у висини од 

120,05  динара без пореза на додату вредност, односно 144,06 динара са порезом на 

додату вредност  

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача Предузеће за телекомуникације «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» АД 

Београд, је једина понуђена, прихватљива и чини збир понуђених јединичних цена 

у висини од 120,05  динара без пореза на додату вредност, односно 144,06 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 09. марта 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 04.05.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Предузеће за телекомуникације «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» АД Београд, Улица 

Таковска број 2, матични број 17162543, ПИБ 100002887, број рачуна 160-600-22 

отворен код «BANCA INTESA» AD Београд, телефон 064/6141-431, које заступа, 

по овлашћењу бр. 49318/1-2020 од 06.02.2020. године, извршни директор за 

пословне кориснике Петар Поповић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да уговорену обавезу извршава у периоду од три године од 

дана преноса бројева на њега 

 

 


