
Наручилац

Година плана

Верзија плана

Датум усвајања
Рбр Врста предмета Предмет јавне набавке Процењена вредност Врста поступка Оквирно време 

покретања

ЦПВ НСТЈ 

извршења / испоруке

Техника Спроводи други наручилац Напомена

0001 Добра

Увођење система за смањење реактивне енергије 

у објектима ЈППС 5.833.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71314300 - Саветодавне 

услуге у вези са 

енергетском ефикасношћу РС - Србија

0003 Добра

Израда фотонапонских електрана на одабраним 

објектима у ЈППС   16.666.600,00 Отворени поступак 4. квартал

71314300 - Саветодавне 

услуге у вези са 

енергетском ефикасношћу РС - Србија

0004 Добра

Набавка стабилног система за детекцију и дојаву 

пожара     4.800.000,00 Отворени поступак 1. квартал

45315300 - Инсталације за 

напајање електричном 

енергијом

РС110 - Београдска 

област

0005 Добра

Повезивање линијских инфраструктурних објеката 

(магистрална оптика)на ДПА1 Обилазница око 

Београда и ДПА2 Сурчин Обреновац, фаза 1 3.600.000,00 Отворени поступак 3. квартал

32424000 - Мрежна 

инфраструктура РС - Србија

0006 Добра

Обезбеђење материјално техничких ресурса за 

функционисање ТОЦ  1.100.000,00 Отворени поступак 4. квартал

32425000 - Мрежни 

оперативни систем РС - Србија

0007 Добра

Унапређење општег видео надзора на државним 

путевима првог А реда    25.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

32323500 - Систем за 

видео надзор РС - Србија

0008 Добра

Видео надзор посебне намене - Систем за 

аутоматско препознавање регистарских ознака     12.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

32323500 - Систем за 

видео надзор РС - Србија

0010 Добра Унапређење опреме за управљање саобраћајем  5.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

34923000 - Опрема за 

контролу друмског 

саобраћаја РС - Србија

0011 Добра

Пилот пројекат Ло Ра сензора за мерење 

температуре коловоза на мосту преко реке Дунав 

код Смедерева, Ковина    1.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал 35125100 - Сензори РС - Србија

0014 Добра

Набавка система за мобилно прикупљање 

метеоролошких података  1.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

38127000 - Метеоролошке 

станице РС - Србија

0015 Добра

Унапређење система за прикупљање 

метеоролошких података  11.700.000,00 Отворени поступак 3. квартал

38127000 - Метеоролошке 

станице РС - Србија

0016 Добра

Унапређење апликације за обраду и презентацију 

података са ПМИС-а  6.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

32580000 - Опрема за 

обраду података РС - Србија

0017 Добра

Опрема за чување и заштиту података са 

исталисаних система за опсервацију саобраћаја са 

терена   20.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

48614000 - Систем за 

обезбеђивање података РС - Србија

0019 Добра

Набавка резервних делова и опреме за 

одржавање система     17.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

34996000 - Опрема за 

надзор, сигурност или 

сигнализацију у друмском 

саобраћају РС - Србија

0021 Добра

Набавка добара у области развоја, унапређења и 

заштите ИТ система  20.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

48517000 - Програмски 

пакет за информационе 

технологије РС - Србија

0022 Добра

Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе 

опреме и друге хардверске опреме    20.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

30200000 - Рачунарска 

опрема и материјал РС - Србија

0023 Добра

Набавка потрошног материјала за рачунарску 

опрему-штампаче    35.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

30125110 - Тонер за 

ласерске штампаче и 

телефакс машине РС - Србија
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0024 Добра

Возило за мерење подужне и попречне равности 

на мрежи државних путева РС   4.975.000,00 Отворени поступак 2. квартал

34114000 - 

Специјализована возила РС - Србија

0025 Добра

Набавка уређаја за континуално бројање 

саобраћаја 6.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

30144300 - Машине за 

бројање возила РС - Србија

0026 Добра

ЕСРИ АрцГИС софтверски пакети за потребе 

управљања државном путном мрежом    4.660.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48219300 - Програмски 

пакет за управљање РС - Србија

0027 Добра

ЕСРИ АрцГИС софтверски пакет за оптимизацију и 

мониторинг ГИС инфраструктуре 1.440.000,00 Отворени поступак 4. квартал

38221000 - Географски 

информациони системи 

(ГИС или слични системи) РС - Србија

0030 Добра

Набавка и  и сервисирање лабораторијске опреме  

за испитивање  компоненти за справљање и 

испитивање асфалтних   мешавина у сарадњи са 

Грађевинским факултетом 3.166.660,00 Отворени поступак 4. квартал

38000000 - 

Лабораторијска, оптичка и 

прецизна опрема (осим 

наочара) РС - Србија

0031 Добра Основна средства заштите од пожара 2.150.000,00 Отворени поступак 2. квартал

44480000 - Разна опрема 

за противпожарну заштиту РС - Србија

0032 Добра Новогодишњи пакетићи за децу  6.250.000,00 Отворени поступак 4. квартал

18530000 - Поклони и 

награде РС - Србија

0033 Добра

Канцеларијски материјал, признанице и штампани 

обрасци   113.750.000,00 Отворени поступак 1. квартал

30192000 - Канцеларијски 

материјал РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0034 Добра Папирна галантерија    12.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

33760000 - Тоалетна 

хартија, марамице, 

пешкири за руке и салвете РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0035 Добра

Набавка канцеларијског намештаја за пословне 

просторије предузећа  4.333.300,00 Отворени поступак 2. квартал

39130000 - Канцеларијски 

намештај РС - Србија

0036 Добра

Набавка клима уређаја за пословне просторије и 

кабине наплатних станица 2.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал

39717200 - Уређаји за 

климатизацију РС - Србија

0037 Добра

Телефонски и факс апарати за пословне 

просторије и новоизграђене наплатне станице   1.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал

32550000 - Телефонска 

опрема РС - Србија

0038 Добра

Обезбеђење воде за пиће у пословним 

просторијама и на наплатним станицама (апарати, 

балони са водом)  6.249.900,00 Отворени поступак 1. квартал 41110000 - Пијаћа вода РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0039 Добра Браварко - домарски потрошни материјал   3.900.000,00 Отворени поступак 2. квартал

44500000 - Алати, браве, 

кључеви, шарке, спојни 

елементи, ланци и опруге РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0040 Добра Потрошни електро материјал   1.950.000,00 Отворени поступак 3. квартал

31700000 - Електронски, 

електромеханички и 

електротехнички 

материјал РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0041 Добра

Бројачице, детектори за новац  за новоизграђене 

наплатне станице    1.700.000,00 Отворени поступак 1. квартал

38431000 - Апарати за 

детекцију РС - Србија

0042 Добра

Намештај по мери за наплатне станице и пословне 

просторије    4.333.300,00 Отворени поступак 1. квартал

39130000 - Канцеларијски 

намештај РС - Србија

0043 Добра

Радне униформе за запослене на пословима 

наплате путарине    20.833.300,00 Отворени поступак 1. квартал

18130000 - Специјална 

радна одећа РС - Србија

0044 Добра Радне униформе за службенике обезбеђења 3.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

18130000 - Специјална 

радна одећа РС - Србија



0045 Добра

Радне униформе за запослене у Одељењу за ЕНП и 

Одељењу за надзор наплате путарине   3.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

18130000 - Специјална 

радна одећа РС - Србија

0046 Добра Столице за инкасанте   1.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал 39112000 - Столице РС - Србија

0047 Добра

Контејнери за смештај запослених и архивирање 

документације на наплатним станицама: "Нови 

Сад север", "Београд", "Шимановци", "Прешево" и 

"Димитровград"     4.166.600,00 Отворени поступак 2. квартал

34221000 - Покретни 

контејнери за посебне 

намене РС - Србија

0048 Добра Гориво за агрегате на наплатним станицама     16.249.800,00 Отворени поступак 1. квартал 09100000 - Горива РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0049 Добра

Пројектовање, испорука уградња и пуштање у рад 

брзих пуњача за пуњење електро аутомобила на 

аутопутевима Републике Србије   83.333.300,00 Отворени поступак 1. квартал 31158000 - Пуњачи РС - Србија

0051 Добра Папирне магнетне картице 150.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

30160000 - Магнетне 

картице РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0052 Добра Агрегати за наплатне станице 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал 14212200 - Агрегати РС - Србија

0053 Добра Гориво за потребе службених возила 180.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал 09100000 - Горива РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0054 Добра Грејна тела    2.166.600,00 Отворени поступак 3. квартал

39715240 - Електрични 

уређаји за грејање 

простора РС - Србија

0056 Услуге

Претходна студија оправданости са Генералним 

пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - 

Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)  75.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС122 - Јужнобанатска 

област

0058 Услуге

Претходна студија оправданости са Генералним 

пројектом изградње брзе саобраћајнице првог Б 

реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар,  Л = 

125км 125.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу РС217 - Рашка област

0059 Услуге

Планско-техничка документација за изградњу 

брзе саобраћајнице првог Б реда, Остружница - 

Обреновац, Л = 20км 166.666.600,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС110 - Београдска 

област

0060 Услуге

План детаљне регулације и Студија оправданости 

са Идејним пројектом реконструкције и изградње 

уклапања брзе саобраћајнице првог Б реда 

Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље 

«Баточина» 20.833.300,00 Отворени поступак 1. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС218 - Шумадијска 

област

0062 Услуге

Просторни план подручја посебне намене 

инфраст.коридора и Студија оправданости са 

Идејним пројектом изградње брзе саобр. првог Б 

реда од Крагујевца до везе са државним путем 

првог А-А5 (Е-761) у Мрчајевцима 180.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова

РС214 - Моравичка 

област

0063 Услуге

Просторни план подручја посебне намене 

инфрастр.коридора и Студија оправданости са 

Идеј.пројектом изградње брзих саобр. првог Б 

реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – 

Брза Паланка и Кладово - Неготин 500.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова

РС222 - Браничевска 

област

0064 Услуге

Студ.оправд. са Идејим пројек. реконст.и 

изградње постојеће путне мреже (ДП другог А 

реда бр.168 и ДП другог Б реда бр.400) у ДП првог 

Б реда, од ДП првог Б реда бр.35 од чвора 

Душановац до краја КО Прахово 27.083.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу РС221 - Борска област



0067 Услуге

Техничка документација за реконструкцију 

државног пута другог А реда број 100, деоница: 

Петроварадин - Сремски Карловци км 129+673 - 

км  132+369, Л = 2,70 км  8.333.300,00 Отворени поступак 4. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област

0071 Услуге

Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу 

моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима 

(приступни путевима)     72.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област

0073 Услуге

Техничка документација за рушење постојећег и 

изградњу новог надвожњака преко пруге Београд-

Суботица на државном путу другог А реда број 

100, деоница Бачка Топола (Торњош) – Фекетић 

(Врбас), код Малог Иђоша 7.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС125 - Севернобачка 

област

0074 Услуге

Пројекат провере безбедности саобраћаја на 

СЕЕТО мрежи државних путева у Републици 

Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 км)  10.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0075 Услуге

Пројекат провере безбедности саобраћаја на 

државним путевима првог Б реда у Републици 

Србији - 2020 (дужина деоница: 450 км) 13.333.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0076 Услуге

Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са 

аспекта безбедносних карактеристика пута за 

пројекте у току 20.833.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0077 Услуге

Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације 

за побољшање локација према Пројекту 

независних оцена утицаја пута на настанак 

саобраћајне незгоде 2.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0079 Услуге

Пројекат независних оцена утицаја пута на 

настанак саобраћајне незгоде са погинулим 

лицим 12.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0080 Услуге

Студија праћења стања животне средине на 

државном путу првог А реда број А1, деоница 

Левосоје-Букуревац 2.200.000,00 Отворени поступак 1. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС228 - Пчињска 

област

0081 Услуге

Студија праћења стања животне средине на 

државном путу првог А реда број А1, деоница 

Владичин Хан-Доњи Нерадовац 2.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС228 - Пчињска 

област

0082 Услуге

Студија праћења стања животне средине на 

државном путу првог А реда број А1, деоница 

Горње Поље-Царичина Долина 2.400.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС224 - Јабланичка 

област

0083 Услуге

Студија праћења стања животне средине на 

државном путу првог А реда број А1, деоница 

Доњи Нерадовац-Левосоје 2.400.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС228 - Пчињска 

област

0084 Услуге

Студија праћења стања животне средине на 

државном путу првог А реда број А1, деоница 

Букаревац - С. Македонија 1.200.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС228 - Пчињска 

област

0085 Услуге

Праћење стања животне средине по налозима 

инспекције за заштиту животне средине 5.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0086 Услуге

Техничка документација за мере заштите животне 

средине на државним путевима првог и другог 

реда по хитним налозима 5.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија



0087 Услуге

Техничка документација за израду конструкција за 

заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, 

пролаз кроз Београд (1. деоница Нови Београд , 2. 

деоница Београд 1, 3. деоница Београд 2) 18.750.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС110 - Београдска 

област

0093 Услуге

Техничка документација за мере заштите путне 

мреже од утицаја средине по хитним налозима 3.333.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0094 Услуге

Консултантске услуге за увођење стандарда 

управљања животном средином ИСО 14001 1.250.000,00 Отворени поступак 1. квартал

71313420 - Стандарди 

животне средине у 

грађевинарству РС - Србија

0096 Услуге

Надзор на одржавању државних путева првог и 

другог реда 1.025.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71247000 - Надзор 

грађевинских радова РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0097 Услуге

Надзор на одржавању објеката на државним 

путевима првог и другог реда 125.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71247000 - Надзор 

грађевинских радова РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0105 Услуге

Обилазница Београда, сектор 3: Надзор над 

радовима на рехабилитацији узводне 

конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код 

Остружнице 30.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

71247000 - Надзор 

грађевинских радова

РС110 - Београдска 

област

0108 Услуге

Технички преглед изведених радова на појачаном 

одржавању државног пута првог Б 15, деоница: 

Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 

63+696 до км 73+852, Л=10,156 км 1.200.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71631400 - Услуге 

техничког прегледа 

грађевинских 

конструкција

РС121 - Западнобачка 

област

0110 Услуге Брза пошта у земљи и иностранству 1.200.000,00 Отворени поступак 1. квартал

79571000 - Услуге слања 

поштом РС - Србија

0111 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државном путу првог Б реда 

број 23 од Паковраћа до Ужица 1.700.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС211 - Златиборска 

област

0112 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државном путу првог Б реда 

број 26 на територији града Шапца 3.700.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС213 - Мачванска 

област

0113 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на аутопуту Е-763, пункт у Љигу, 

депонија код тунела Трбушани, државном путу 

другог А реда број 177 обилазница око Горњег 

Милановца 2.200.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС212 - Колубарска 

област

0114 Услуге

Геодетски елаборати за решавање имовинско – 

правних односа на државним путевима 20.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0115 Услуге Функционисање ИСП провајдера - ВПН 10.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

64221000 - Услуге 

мрежног повезивања РС - Србија

0116 Услуге

Обезбеђење комуналних  услуга за 

функционисање ТОЦ 2.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

65000000 - Комуналне 

услуге РС - Србија

0117 Услуге

Набавка услуга за  одржавање хигијене 

оперативно-управљачких центара 3.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

90919200 - Услуге 

чишћења канцеларија РС - Србија

0119 Услуге Услуга пожарне страже на ИТС објекту 15.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71317100 - Саветодавне 

услуге у вези са заштитом 

од пожара и експлозије и 

надзором над њима РС - Србија

0121 Услуге

Израда методологије за спровођење провере 

безбедности саобраћаја у тунелима 5.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

75241000 - Услуге у 

области јавне 

безбедности РС - Србија

0123 Услуге

Одржавање ИТС опреме за опсервацију 

саобраћаја-АБС 35.400.000,00 Отворени поступак 2. квартал

50330000 - Услуге 

одржавања 

телекомуникационе 

опреме РС - Србија



0126 Услуге Одржавање ИТС опреме и инфраструктуре 23.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

50312610 - Одржавање 

опреме за информационе 

технологије РС - Србија

0127 Услуге

Одржавање ИТС опреме и система за управљање 

тунелима 80.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50312610 - Одржавање 

опреме за информационе 

технологије РС - Србија

0128 Услуге

Набавка услуга у области развоја, унапређења и 

заштите ИТ система 10.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

50312610 - Одржавање 

опреме за информационе 

технологије РС - Србија

0129 Услуге

Одржавање рачунара, рачунарске и 

комуникационе опреме 2.670.000,00 Отворени поступак 2. квартал

50312000 - Одржавање и 

поправка рачунарске 

опреме РС - Србија

0130 Услуге

Одржавање и унапређење софтвера и продужење 

коришћења лиценци 5.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

72212218 - Услуге израде 

софтвера за управљање 

дозволама (лиценцама) РС - Србија

0131 Услуге

Стручно-консултанске услуге за одржавање ИТК 

ресурса 3.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

72253200 - Услуге 

системске подршке РС - Србија

0132 Услуге

Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 

3. - Обезбеђење геореференцираних података са 

додатних деоница у зони петљи на државним 

путевима у функцији ажурирања 1.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал

48610000 - Системи база 

података РС - Србија

0133 Услуге

Аутоматска обрада података са бројача 

саобраћаја за 2020 годину 3.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

34972000 - Систем 

мерења протока 

саобраћаја РС - Србија

0134 Услуге

Обрада података са система за прикупљање 

података о саобраћајним токовима на државној 

мрежи РС за 2021.годину 3.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

34972000 - Систем 

мерења протока 

саобраћаја РС - Србија

0135 Услуге

Прикупљање података системом повременог 

аутоматског бројања саобраћаја за 2021. годину 5.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

34972000 - Систем 

мерења протока 

саобраћаја РС - Србија

0136 Услуге

Преузимање података са уређаја за прикупљање 

података о саобраћајним токовима 1.600.000,00 Отворени поступак 4. квартал

34972000 - Систем 

мерења протока 

саобраћаја РС - Србија

0139 Услуге

Мерење осовинског оптерећења у покрету (Б-

WИМ) 3.100.000,00 Отворени поступак 4. квартал

50230000 - Услуге 

поправке, одржавања и 

сродне услуге у вези са 

друмским саобраћајем и 

другом опремом РС - Србија

0140 Услуге

Израда апликативног софтвера за рад са 

подацима из геопросторних база података о 

саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним 

прелазима 4.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48612000 - Систем за 

управљања базама 

података РС - Србија

0141 Услуге

Прикупљање података о пружним прелазима и 

унос у геопросторну базу података 4.200.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48612000 - Систем за 

управљања базама 

података РС - Србија

0142 Услуге

Систематски преглед мостова и унос у базу 

података 5.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48612000 - Систем за 

управљања базама 

података РС - Србија

0144 Услуге

Израда нове методологије за преглед и 

вредновање стања тунела и израда нових 

апликација за управљање Базом података о 

тунелима 8.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48612000 - Систем за 

управљања базама 

података РС - Србија

0145 Услуге

Пописивање потпорних конструкција и унос у базу 

података 2.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

48610000 - Системи база 

података РС - Србија

0146 Услуге

Одржавање ГИС Портала ЈППС и апликације 

мобилног мапирања и апликације Стање на 

државним путевима 2.200.000,00 Отворени поступак 2. квартал

72000000 - Услуге 

информационе 

технологије: саветодавне 

услуге, израда апликација, 

интернет и подршка РС - Србија



0147 Услуге

Одржавање ЕСРИ АрцГИС софтверског пакета за 

2021/2022. годину 4.435.000,00 Отворени поступак 4. квартал

72210000 - Услуге 

програмирања 

софтверских пакет 

производа РС - Србија

0148 Услуге Цлоуд сервиси за потребе одељења база података 2.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

72400000 - Интернет 

услуге РС - Србија

0149 Услуге Обнова лиценци система база података 1.510.000,00 Отворени поступак 2. квартал

72212218 - Услуге израде 

софтвера за управљање 

дозволама (лиценцама) РС - Србија

0150 Услуге

Унапређење модула за динамичко извештавање о 

радовима имплементацијом нових 

функционалности 2.460.000,00 Отворени поступак 3. квартал

72000000 - Услуге 

информационе 

технологије: саветодавне 

услуге, израда апликација, 

интернет и подршка РС - Србија

0151 Услуге

Израда апликативног решења за праћење и 

управљање пројектима у ГИС окружењу 4.200.000,00 Отворени поступак 4. квартал

72210000 - Услуге 

програмирања 

софтверских пакет 

производа РС - Србија

0152 Услуге

Успостављање ЛРС система за потребе управљања 

државном путном мрежом - фаза 1 5.340.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48612000 - Систем за 

управљања базама 

података РС - Србија

0153 Услуге Услуге обезбеђења пословног објекта Газела 3.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

79710000 - Услуге 

обезбеђења

РС110 - Београдска 

област

0154 Услуге

Услуга одржавања хигијене надзорно-контролног 

центра-објекат ГАЗЕЛА 2.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

90919200 - Услуге 

чишћења канцеларија

РС110 - Београдска 

област

0155 Услуге

Услуга одржавања опреме и објекта -  оперативни  

надзорни центар 4.200.000,00 Отворени поступак 4. квартал

90919200 - Услуге 

чишћења канцеларија РС - Србија

0156 Услуге Набавка услуга мобилне телефоније 60.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

64212700 - Универзалне 

услуге система мобилне 

телефоније (УМТС) РС - Србија

Уговор се закључује на 

три године

0157 Услуге Набавка бацк уп интернет услуге 3.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

72400000 - Интернет 

услуге РС - Србија

0158 Услуге Бесплатан број телефона за кориснике 1.250.000,00 Отворени поступак 2. квартал

64210000 - Телефонске 

услуге и услуге преноса 

података РС - Србија

Уговор се закључује на 

две године

0159 Услуге

Ангажовање акредитованих лабораторија за 

коловозе и асфалтне мешавине 3.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71900000 - 

Лабораторијске услуге РС - Србија

0160 Услуге

Спровођење међулабораторијских испитивања 

ради провере поузданости метода испитивања и 

провере резултата испитивања 1.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

73111000 - Услуге 

истраживачких 

лабораторија РС - Србија

0162 Услуге

Софтвер за електронско управљање ИСО 

документације 1.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

72212311 - Услуге израде 

софтвера за управљање 

документима РС - Србија

0166 Услуге

Редовно и ванредно сервисирање опреме, 

средстава и уређаја за заштиту од пожара 3.750.000,00 Отворени поступак 3. квартал

51700000 - Услуге 

инсталирања опреме за 

заштиту од пожара РС - Србија

0167 Услуге

Постављање нове и одржавање постојеће заштите 

од механичких оштећења каблова у пословним 

просторијама 1.250.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50310000 - Одржавање и 

поправка канцеларијских 

уређаја РС - Србија

0168 Услуге

Процена ризика од катастрофа, план заштите и 

спасавања, план смањења ризика од катастрофа 3.330.000,00 Отворени поступак 3. квартал

90721800 - Услуге заштите 

од природних ризика или 

опасности РС - Србија

0169 Услуге Прописани лекарски прегледи 2.400.000,00 Отворени поступак 3. квартал

85100000 - Здравствене 

услуге РС - Србија

0171 Услуге Периодична испитивања услова радне околине 4.150.000,00 Отворени поступак 3. квартал

98342000 - Услуге у вези 

са радном средином РС - Србија

0172 Услуге Добровољно здравствено осигурање за запослене 35.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

66512210 - Услуге 

добровољног 

здравственог осигурања РС - Србија



0173 Услуге Колективно осигурање запослених 38.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

66512000 - Услуге 

осигурања од незгоде и 

услуге здравственог 

осигурања РС - Србија

Уговор се закључује на 

две године

0174 Услуге Трошкови ревизије финансијских извештаја 3.250.000,00 Отворени поступак 3. квартал

79211200 - Услуге израде 

финансијских извештаја РС - Србија

0175 Услуге Консултанске услуге 1.650.000,00 Отворени поступак 2. квартал

66171000 - Услуге 

финансијског саветовања РС - Србија

0176 Услуге

Отварање и вођење девизног рачуна код 

пословне банке за наплаћена средства од накнаде 

за употребу државног пута за возила регистрована 

у иностранству 3.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

66110000 - Банкарске 

услуге РС - Србија

0177 Услуге Израда процене вредности основних средстава 20.830.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0178 Услуге

Информисање јавности о значајним 

инфраструктурним пројектима и спровођењу мера 

за повећање безбедности у саобраћају на 

државним путевима 1.300.000,00 Отворени поступак 4. квартал

64216200 - Услуге 

електронских 

информација РС - Србија

0179 Услуге

Информисање јавности о раду и активностима ЈП 

''Путеви Србије'' 2.500.000,00 Рестриктивни поступак 4. квартал

64216200 - Услуге 

електронских 

информација РС - Србија

0180 Услуге

Медијске кампање са циљем подизања 

безбедности у саобраћају на државним путевима 

кроз едукацију возача и свих учесника у 

саобраћају 2.200.000,00 Отворени поступак 4. квартал

79341400 - Услуге 

оглашавања кампање РС - Србија

0181 Услуге

Медијске кампање са циљем подизања нивоа 

безбедности у саобраћају на државним путевима 

кроз едукацију возача и свих учесника у 

саобраћају (Кампање би обухватиле две теме)... 4.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

79341400 - Услуге 

оглашавања кампање РС - Србија

0182 Услуге

Израда документарног материјала са праћењем 

по фазама изградње инфраструктурних пројеката, 

модернизације путног сектора, изградње и 

проширења наплатних станица... 2.300.000,00 Отворени поступак 2. квартал

79341400 - Услуге 

оглашавања кампање РС - Србија

0183 Услуге

Одржавање канцеларијске опреме (бројачице 

новца, рач.машине и сл.) 3.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50310000 - Одржавање и 

поправка канцеларијских 

уређаја РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0184 Услуге Прање возног парка 6.900.000,00 Отворени поступак 2. квартал

50112300 - Прање 

аутомобила и сличне 

услуге РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0185 Услуге

Телекомуникационе услуге Л3ВПН са одржавањем 

инфраструктуре 50.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

64221000 - Услуге 

мрежног повезивања РС - Србија

0186 Услуге

Хитне занатске интервенције на наплатним 

станицама 20.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50800000 - Разне услуге 

поправке и одржавања РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0187 Услуге Надзор службених возила путем ГПС-а 12.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

71700000 - Услуге 

праћења и надзора РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0188 Услуге

Студија оправданости увођења система наплате 

путарине на новим - будућим деоницама аутопута 

и на путевима нижег реда 2.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71241000 - Студије 

изводљивости, 

саветодавне услуге, 

анализа РС - Србија



0189 Услуге Одржавање возног парка 41.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

50110000 - Услуге 

поправки и одржавања 

моторних возила и 

припадајуће опреме РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0190 Услуге

Одржавање телефонских централа, телефонске 

опреме и мрежних интернет инсталација и опреме 3.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50330000 - Услуге 

одржавања 

телекомуникационе 

опреме РС - Србија

0191 Услуге

Вишефазно хидродинамичко прање и чишћење 

кабина, платоа острва, заштитне ограде и 

коловоза на наплатним станицама 150.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50000000 - Услуге 

одржавања и поправки РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

Уговор се закључује на 

период од три године

0192 Услуге

Набавка службених возила путем оперативног 

лизинга 120.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

66114000 - Услуге 

финансијског лизинга РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0193 Услуге

Набавка теретних возила путем оперативног 

лизинга, за техничку службу и магационере 17.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

66114000 - Услуге 

финансијског лизинга РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0194 Услуге

Закуп антенског стуба за радио репетитор службе 

обезбеђења – Авала 3.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

51330000 - Услуге 

инсталирања уређаја за 

радио-телефонију

РС110 - Београдска 

област

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0195 Услуге

Услуга успостављања система заштите података и 

доступности сервиса кроз секундарну локацију 25.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

72300000 - Услуге у вези 

са подацима РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0196 Услуге Осигурање новца у транспорту 8.750.000,00 Отворени поступак 2. квартал

66514000 - Осигурање 

робе у превозу и услуге 

осигурања у превозу РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0197 Радови

Редовно одржавање државних путева првог и 

другог реда без ПБМЦ-а Отворени поступак 3. квартал

45233141 - Радови на 

одржавању путева РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

Процењена вредност је 

утврђена у висини од 

66.163.919.094,00 динара 

(за све време трајања 

уговора), али како 

техничке могућности не 

дозвољавају није унета у 

за то предвиђено поље 

"Процењена вредност 

јавне набавке"

0198 Радови

Редовно одржавање  објеката на државним 

путевима  првог и другог реда 1.166.666.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0199 Радови Редовно одржавање  електроинсталација 1.000.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45311000 - Радови на 

постављању електричних 

инсталација и електро-

монтажни радови РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0200 Радови

Редовно одржавање државних путева првог Б и 

другог реда по ПБМЦ-у за Територију ИСТОК 3 (И3) 2.323.737.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45233141 - Радови на 

одржавању путева

РС223 - Зајечарска 

област

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0201 Радови

Редовно одржавање државних путева првог Б и 

другог реда по ПБМЦ-у за Територију ЈУГ 1 (Ј1) 1.600.392.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45233141 - Радови на 

одржавању путева

РС225 - Нишавска 

област

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката



0202 Радови

Редовно одржавање државних путева првог Б и 

другог реда по ПБМЦ-у за Територију ЈУГ 2 (Ј2) 1.989.686.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45233141 - Радови на 

одржавању путева

РС226 - Пиротска 

област

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0203 Радови

Редовно одржавање државних путева првог Б и 

другог реда по ПБМЦ-у за Територију ЈУГ 3 (Ј3) 2.696.962.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45233141 - Радови на 

одржавању путева

РС224 - Јабланичка 

област

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0204 Радови

Редовно одржавање државних путева првог Б и 

другог реда по ПБМЦ-у за Територију ЈУГ 4 (Ј4) 2.370.027.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45233141 - Радови на 

одржавању путева

РС228 - Пчињска 

област

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0205 Радови

Редовно одржавање државних путева првог Б и 

другог реда по ПБМЦ-у за Територију ЦЕНТАР 8 

(Ц8) 2.791.666.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45233141 - Радови на 

одржавању путева

РС216 - Расинска 

област

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0206 Радови

Рехабилитација државног пута првог Б реда број 

22,  обилазница око Новог Пазара, у дужини од 

Л=2,3км 166.666.600,00 Отворени поступак 3. квартал

45233141 - Радови на 

одржавању путева РС217 - Рашка област

0211 Радови

Обилазница Београда, сектор 3: Рехабилитација 

узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве 

код Остружнице 650.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

45233140 - Радови на 

путевима

РС110 - Београдска 

област

0213 Радови

Радови на уградњи путно метеоролошких станица 

на државним путевима РС 7.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

45214640 - Радови на 

изградњи метеоролошких 

станица РС - Србија

0214 Радови

Реконструкција и адаптација пословних 

просторија на наплатним станицама: 

„Шимановци“, „Рума“, „Сремска Митровица“, 

„Кузмин“ и „Шид“ 10.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

45454000 - Радови на 

реконструкцији РС - Србија

0216 Добра Хардверска опрема за Сектор за наплату путарине 5.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

30230000 - Рачунарска 

опрема

РС110 - Београдска 

област

0217 Услуге

Студија ојачивача асфалта на бази полимерних 

влакана са применом на путној мрежи Републике 

Србије 4.166.600,00 Отворени поступак 3. квартал

71600000 - Услуге 

техничког испитивања, 

анализе и консалтинга РС - Србија

0218 Услуге

Израда техничке документације за оптимално 

варијантно решење унапређења пешачко - 

бициклистичких токова и стања моста преко 

Великог бачког канала на стационажи км 67+422 

државног пута првог Б реда 6р.15, деоница: Кула 

(Бачка Топола) - Врбас (Савино Село)  6.700.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС121 - Западнобачка 

област

0220 Услуге

Консултанске услуге за област организационе 

реформе и управљање промена у пословним 

процесима ЈППС 1.250.000,00 Отворени поступак 3. квартал

79411100 - Услуге 

саветовања у развоју 

пословања РС - Србија

0221 Услуге

Електронска писарница и архива у функцији ДМС-

а, фаза 1 3.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

72212311 - Услуге израде 

софтвера за управљање 

документима РС - Србија

0223 Добра

Систем за мерење осовинског оптерећења возила 

у покрету 400.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

38424000 - Опрема за 

мерење и контролу РС - Србија

0224 Добра

Систем за управљање документима са 

електронском писарницом 60.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

79996100 - Услуге 

управљања 

документацијом РС - Србија

0225 Добра

Систем за контролу коришћења аутопута под 

наплатом на деоницама: Београд-Суботица, 

Београд-Шид и Београд-Чачак 260.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

34927000 - Опрема за 

наплату путарине РС - Србија

0226 Услуге

Пројектовање система за наплату путарине на 

путевима нижег реда за тешка теретна возила са 4 

и више осовина 60.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

34927000 - Опрема за 

наплату путарине РС - Србија



0227 Услуге

Стручни надзор над радовима на уградњи брзих 

електопуњача на аутопутевина Републике Србије 5.833.300,00 Отворени поступак 3. квартал

63712700 - Услуге надзора 

и управљања саобраћајем РС - Србија

0228 Услуге

Стручни надзор над имплементацијом система за 

управљање документима са електронском 

писарницом 6.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

48311100 - Систем за 

управљање документима РС - Србија

0229 Услуге

Техничка контрола пројектно-техничке 

документације и надзор над радовима на 

проширењу наплатних станица на аутопутевима: 

Београд-Суботица, Београд-Шид и Београд-Ниш и 

над инсталацијом опреме система за наплату 

путарине на проширеним наплатним станицама 355.160.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу РС - Србија

0230 Радови

Реконструкција вијадукта преко клисуре код места 

"Орље" на државном путу првог Б реда број 22, 

деоница: Рибариће - државна граница са Црном 

Гором, на км 276+070, Л=110,80м      67.166.660,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова РС217 - Рашка област

0231 Радови

Реконструкција моста преко реке Ибар у месту 

Шпиљани на државном путу првог Б реда број 22, 

деоница: Рибариће - државна граница са Црном 

Гором, на км 296+850, Л=146,90м         82.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова РС217 - Рашка област

0232 Радови

Реконструкција моста преко реке Качер на 

државном путу првог Б реда број 22, деоница: 

Ћелије - Љиг, на км 67+362   24.666.660,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова

РС216 - Расинска 

област

0233 Радови

Реконструкција моста преко реке Сушице ИД 

14721 «СУШИЦА 3» на државном путу првог Б 

реда број 28, деоница: Сушица - Кремна, на км 

121+540         20.541.660,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова

РС216 - Расинска 

област

0234 Радови

Мост преко реке Бистрице «БИСТРИЦА 7» на 

државном путу првог Б реда број 23, деоница: 

Нова Варош - Пријепоље, на км 299+707        18.750.000,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова

РС211 - Златиборска 

област

0235 Радови

Мост преко потока код скретања за «ПАЉЕВО» на 

државном путу првог Б реда број 22, деоница: 

Рибариће - државна граница са Црном Гором, на 

км 278+366 80.400.000,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова РС217 - Рашка област

0236 Радови

Реконструкција моста преко Мусине реке на 

државном путу другог А реда број 179, деоница: 

Дракчићи - Краљево, на км 53+317    27.250.000,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова РС217 - Рашка област

0237 Радови

Изградња моста преко Глоговачког потока са 

припадајућом раскрсницом на државном путу 

другог А реда број 158, деоница: Алексинац - 

Катун, на км 151+826 38.666.600,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова

РС225 - Нишавска 

област

0238 Радови

Мост преко Великог бачког канала ИД 15050 на 

државном путу другог А реда број 107, деоница: 

Сомбор - Богојево, на км 0+680   114.333.330,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова

РС121 - Западнобачка 

област

0239 Радови

Мост преко Роковог потока код Новог Сада на 

државном путу другог А реда број 100, на км 

127+844  23.333.330,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова

РС123 - Јужнобачка 

област

0240 Радови

Реконструкција моста на Козарачкој реци у 

Грделици и приступна саобраћајница 14.833.330,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова

РС224 - Јабланичка 

област

0241 Радови

Израда пројектно-техничке документације и 

извођење радова на проширењу наплатних 

станица на аутопутевима: Београд-Суботица, 

Београд-Шид и Београд-Ниш, и опрема система за 

наплату путарине на проширеним наплатним 

станицама 5.200.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

45213313 - Радови на 

изградњи објеката са 

услужним садржајима РС - Србија

0242 Услуге

План детаљне регулације и Студија оправданости 

са Идејним пројектом изградње петље «Кошеви» 6.666.600,00 Отворени поступак 4. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС216 - Расинска 

област



0243 Услуге

Студија оправданости са Идејним пројектом 

ич6зградње планиране деонице државног пута 

првог Б реда број 38 од петље «Крушевац исток» 

(Е-761) до постојеће раскрснице на државном путу 

првог Б реда број 38 са кружним током, Л=2,60км 8.333.300,00 Отворени поступак 4. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС216 - Расинска 

област

0244 Услуге

Техничка документација за осветљење тунела из 

фотонапонских електрана 16.666.600,00 Отворени поступак 4. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0245 Услуге

Технички преглед објекта аутопута Е-763: Београд 

– Јужни Јадран Сектор 2: Љиг – Пожега, деоница: 

Прељина – Пожега, од км 117+477,02 до км  

147+675,00 поддеоница 3: Прељина – Паковраће 

од км 117+477,02 до км 131+485,00 3.800.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71631400 - Услуге 

техничког прегледа 

грађевинских 

конструкција

РС214 - Моравичка 

област

0246 Услуге

Уградња постојеће опреме за снимање путне 

мреже на ново моторно возило 2.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

50230000 - Услуге 

поправке, одржавања и 

сродне услуге у вези са 

друмским саобраћајем и 

другом опремом РС - Србија

0247 Добра

Материјал за одржавање хигијене и за чишћење 

опреме и пословних зграда 12.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

39800000 - Производи за 

чишћење и полирање РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0248 Добра

Увођење соларне енергане на наплатној станици 

"Београд" 20.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

09332000 - Инсталације за 

соларну енергију

РС110 - Београдска 

област

0249 Радови

Успостављање система за наплату путарине на 

државном путу А2 (аутопут Е-763) - наплатна 

станица «Паковраће» 91.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

34927000 - Опрема за 

наплату путарине

РС214 - Моравичка 

област

0250 Услуге

Просторни план подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора и Студија 

оправданости са Идејним пројектом изградње 

брзих саобраћајница ИБ реда на правцима 

Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и 

Кладово - Неготин 1.500.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова

РС222 - Браничевска 

област


