
  

 

 

 

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 – Основна мрежа БПП на државним путевима – 

фаза I (обезбеђење геореференцираних података са додатних деоница у зони петљи 

на државним путевима у функцији ажурирања), (ознака из Општег речника 

набавки: 48612000 Систем за управљање базама података). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност извршених услуга са свим 

трошковима износи 810.000,00 динара без пореза на додату вредност односно 

972.000,00 динара са порезом на додату вредност . 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без ПДВ-а “ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 22. маја 2018. године примљена је понуда од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «S PROJEKT» d.o.o., Нови Београд, је једина пристигла понуда и 

износи 810.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 972.000,00 динара 

са порезом на додату вредност. 

 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «S PROJEKT» d.o.o., Нови Београд, је једина пристигла 

прихватљива понуда и износи 810.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 972.000,00 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 28. јуна 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 08.01.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«S PROJEKT» d.o.o., Нови Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 11ђ, матични број 

17514644, ПИБ 103101929, број рачуна 155-25608-10 код „HALKBANK“ a.d., 

телефон 011/6302-210, које заступа директор Боривоје Алексић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да изврши уговорене услуге из чл. 2. овог Уговора у року од 20 

радних дана од дана закључења уговора 

 

 


