
  

 

 

 

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 – Рекламна кампања повећања коришћења 

електронске наплате путарине (QA01 За емитовање реклама) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 4.450.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 5.340.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 30. маја 2018. године примљене су понуде од три  понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «MILK & HONEY COMMUNICATIONS» d.о.о. Нови Сад, је 

највиша понуђена и износи 4.636.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 5.563.200,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача 

«BLOCK & ROLL» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена и износи 3.780.000,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 4.536.000,00 динара са порезом на 

додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «MVP PRODUKCIJA» d.о.о. Београд, је једина понуђена, 

прихватљива и износи 4.450.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

5.340.000,00 динара са порезом на додату вредност, с обзиром да понуђачи «MILK 

& HONEY COMMUNICATIONS» d.о.о. Нови Сад и «BLOCK & ROLL» d.о.о. 

Београд, нису доставили тражена додатна објашњења која би помогла при 

прегледању, вредновању и упоређивању понуда, тако да предметне понуде нису 

даље разматране 

 



  

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 12. јуна 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 13.06.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«MVP PRODUKCIJA» d.о.о. Београд, Улица Мике Аласа број 38, матични број 

21230146, ПИБ 109718386, број рачуна 265-1630310006759-14, отворен код 

«RAIFFEISEN BANK» AD Београд, телефон 062/294-597, коју заступа директор 

Иван Николић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да обезбеди закуп билборда на минимално 3 локације за 

постављање рекламе у периоду од 01. јуна до 01. августа 2018. године, као и 

стратешко планирање корака у дигиталној комуникацији као дела кампање за 

повећање коришћења електронске наплате путарине у периоду од 90 дана од дана 

закључења уговора 

 

 


