
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

објављује се: 

 

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 – Омогућавање наплате путарине путем домаћих и 

иностраних платних картица (30163000 – Платежне картице) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини висина провизије обрачуната на 

вредност  плаћене путарине до вредности од 40.000.000,00 динара без пореза на 

додату вредност за првих годину дана пружања услуга, док ће се за другу и трећу 

годину наведена вредност одредити у складу са средствима предвиђеним за 

предметне услуге у програмима пословања Наручиоца 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 19. априла 2017. године примљенa je понудa од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «BANCA INTESA» a.d. Нови Београд, је једина прибављена 

понуда са понуђеном просечном провизијом од 3,45% и 5 понуђених различитих 

платних картица 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «BANCA INTESA» a.d. Нови Београд, је једина прибављена, 

прихватљива понуда са понуђеном просечном провизијом од 3,45% и 5 понуђених 

различитих платних картица 

 

 

 

 



  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Подизвођач «ASSECO SEE» d.o.o. Нови Београд, ћe извршити укупнo 12% од 

укупне вредности набавке за инсталацију и одржавање POS терминала 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 25. априла 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11.05.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«BANCA INTESA» a.d. Нови Београд, Улица Милентија Поповића број 7/б, 

матични број 07759231, ПИБ 100001159, број рачуна 908-16001-87, отворен код 

«НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ», телефон 011/2091-407, коју заступа директор за 

пословање са великим привредним субјектима Драгослав Казанџић и менаџер за 

послове прихватања платних картица Иван Некић 

Подизвођач 

«ASSECO SEE» d.o.o. Нови Београд, Улица Милутина Минковића број 19Г, 

матични број 07432461, ПИБ 100389094, који заступа Бранислав Поповић 

 

Период важења уговора:  

Три године од дана закључења уговора 

  

 


