
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

0002 Добра

Израда фотонапонских електрана на одабраним 

објектима у ЈППС - фаза 2 41.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71314300 - Саветодавне 

услуге у вези са 

енергетском ефикасношћу РС - Србија

0003 Добра

Утрошак електричне енергије и одржавање 

електричног система 1.000.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

09310000 - Електрична 

енергија РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0005 Добра Набавка полица за смештај документације 2.052.800,00 Отворени поступак 1. квартал

39131100 - Полице за 

архиву

РС110 - Београдска 

област

0006 Добра

Успостављање функције регионално управљачког 

центра Ниш 120.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

42961000 - Управљачки и 

контролни системи

РС225 - Нишавска 

област

0008 Добра

Систем за препознавање возила са опасним 

материјама и вангабаритних возила на мрежи 

државних путева првог А реда 25.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

34928000 - Саобраћајна 

опрема РС - Србија

0009 Добра

Систем за управљање саобраћајем на деоницама 

државних путева првог Б реда 10.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

42961000 - Управљачки и 

контролни системи РС - Србија

0010 Добра

Систем за складиштење података са система за 

опсервацију саобраћаја 15.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

34923000 - Опрема за 

контролу друмског 

саобраћаја РС - Србија

0011 Добра Набавка система за контролу вангабарита 5.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

34970000 - Опрема за 

контролу саобраћаја РС - Србија

0012 Добра

Пројекат динамичког управљања саобраћаја на 

државним путевима  првог реда 4.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0013 Добра Резервни делови за путно метереолошке станице 2.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

38120000 - Метеоролошки 

инструменти РС - Србија

0014 Добра

Имплементација модула за обраду и презентацију 

метеоролошких података заснованих на рути 7.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

38120000 - Метеоролошки 

инструменти РС - Србија

0015 Добра

Опрема за чување и заштиту података са 

инсталисаних система за опсервацију саобраћаја 

са терена 20.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

48614000 - Систем за 

обезбеђивање података РС - Србија

0016 Добра

Елементи опреме и инсталација у функцији 

одржавања     1.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

32570000 - 

Комуникациона опрема РС - Србија

0017 Добра

Набавка резервних делова и опреме за 

одржавање система  11.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

34996000 - Опрема за 

надзор, сигурност или 

сигнализацију у друмском 

саобраћају РС - Србија

0018 Добра

Виртуелизација система за управљање тунелским 

центром - ТОЦ Шарани 16.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

35711000 - Системи за 

команду, управљање и 

комуникацију

РС214 - Моравичка 

област

0019 Добра

Набавка добара у области развоја, унапређења и 

заштите ИТ система    20.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48517000 - Програмски 

пакет за информационе 

технологије РС - Србија

0020 Добра

Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе 

опреме и друге хардверске опреме    20.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

30200000 - Рачунарска 

опрема и материјал РС - Србија

0021 Добра

Набавка потрошног материјала за рачунарску 

опрему-штампаче   38.333.330,00 Отворени поступак 1. квартал

30125110 - Тонер за 

ласерске штампаче и 

телефакс машине РС - Србија

0022 Добра

Набавка уређаја за континуално бројање 

саобраћаја за 2023.годину 6.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

30144300 - Машине за 

бројање возила РС - Србија
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0023 Добра

Израда техничко-пројектне документације и 

извођење радова за потребе реконструкција, 

проширење и опремање СС АОП-а 38.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

48800000 - 

Информациони системи и 

сервери

РС110 - Београдска 

област

0024 Добра

Уређење, адаптација и обезбеђење радног 

простора АОП-а 8.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

30190000 - Разна 

канцеларијска опрема и 

потрепштине

РС110 - Београдска 

област

0025 Добра

Набавка средства за личну заштиту на раду у 

складу са Актом о процени ризика ЈППС 7.916.660,00 Отворени поступак 4. квартал

18143000 - Заштитна 

опрема РС - Србија

0026 Добра

Корпоративни материјал (планери, привесци за 

кључеве, хемијске оловке, папирне кесе, радни 

блокови, биоразградиве торбе, флаш 

меморије.….) 1.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

22462000 - Рекламни 

материјал РС - Србија

0027 Добра Новогодишњи пакетићи за децу   7.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

18530000 - Поклони и 

награде РС - Србија

0028 Добра

Канцеларијски материјал, признанице и штампани 

обрасци   39.166.600,00 Отворени поступак 1. квартал

30192000 - Канцеларијски 

материјал РС - Србија

0029 Добра

Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. 

за потребе Сектора за наплату путарине 5.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

15980000 - Безалкохолна 

пића РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0030 Добра

Набавка канцеларијског намештаја за пословне 

просторије предузећа  4.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

39130000 - Канцеларијски 

намештај РС - Србија

0031 Добра

Набавка клима уређаја за пословне просторије и 

кабине наплатних станица 2.833.300,00 Отворени поступак 2. квартал

39717200 - Уређаји за 

климатизацију РС - Србија

0032 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

0033 Добра

Резервни делови и потрошни материјал за текуће 

одржавање опреме и објеката 8.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

34913000 - Разни 

резервни делови РС - Србија

0034 Добра Бројачице, детектори за новац   1.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

38431000 - Апарати за 

детекцију РС - Србија

0035 Добра

Намештај по мери за наплатне станице и пословне 

просторије    3.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

39130000 - Канцеларијски 

намештај РС - Србија

0039 Добра Столице за инкасанте  3.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал 39112000 - Столице РС - Србија

0040 Добра Гориво за агрегате на наплатним станицама  14.375.000,00 Отворени поступак 1. квартал 09100000 - Горива РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0041 Добра

Пројектовање, испорука,  уградња и пуштање у 

рад брзих електропуњача за пуњење електро 

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

0043 Добра

Грејна тела за наплатне станице и пословне 

просторије    3.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

39715240 - Електрични 

уређаји за грејање 

простора РС - Србија

0044 Добра Хардверска опрема за Сектор за наплату путарине 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

30230000 - Рачунарска 

опрема РС - Србија

0045 Добра

Систем за мерење осовинског оптерећења возила 

у покрету 400.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

38424000 - Опрема за 

мерење и контролу РС - Србија

0046 Добра

Материјал за одржавање хигијене и за чишћење 

опреме и пословних зграда 12.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

39800000 - Производи за 

чишћење и полирање РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0047 Добра

Увођење соларних електрана на чеоним 

наплатним станицама: Београд, Ниш север, 

Прешево, Димитровград, Стара Пазова, Суботица, 

Шимановци, Шид, Обреновац и Прељина    125.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

09332000 - Инсталације за 

соларну енергију РС - Србија

0049 Добра

ОПС уређаји за иницијализацију и допуну уређаја 

за ЕНП     1.416.000,00 Отворени поступак 2. квартал

34927000 - Опрема за 

наплату путарине РС - Србија

0050 Добра Заштитна амбалажа за уређаје за ЕНП 1.800.000,00 Отворени поступак 2. квартал

31219000 - Заштитне 

кутије РС - Србија



0051 Добра

Материјал и опрема за колор штампаче за 

бесплатне и претплатне картице 2.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

42962000 - Штампарска и 

графичка опрема РС - Србија

0052 Добра ЛЗО опрема за техничку службу 3.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

18143000 - Заштитна 

опрема РС - Србија

0053 Добра Ормарићи за инкасанте 2.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

44421720 - Ормарићи са 

бравом РС - Србија

0054 Добра Набавка "паметних" сефова за депоновање новца 6.666.600,00 Отворени поступак 1. квартал 44421300 - Сефови РС - Србија

0055 Добра Уређаји за мерење тежине возила 10.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

38424000 - Опрема за 

мерење и контролу РС - Србија

0056 Добра

Систем за финансијско - материјално пословање 

(ЕРП), са напредном аналитичком платформом 

(ДWХ) 170.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

48440000 - Програмски 

пакет за финансијску 

анализу и рачуноводство РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0057 Услуге

План детаљне регулације и Студија оправданости 

са Идејним пројектом реконструкције и изградње 

петље ''Марадик'' на државном путу првог А реда 

А1 (Е-75) 16.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС127 - Сремска 

област

0058 Услуге

Идејни пројекат са Студијом оправданости петље 

''Врањска Бања'' на државном путу првог А реда 

А1 (Е-75) 16.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС228 - Пчињска 

област

0059 Услуге

Планско-техничка документација за проширење 

граничног прелаза Батровци 16.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС127 - Сремска 

област

0060 Услуге

План детаљне регулације и Студија оправданости 

са Идејним пројектом изградње петље ''Кошеви'' 

на државном путу првог А реда А5 (Е-761) 20.833.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС216 - Расинска 

област

0061 Услуге

Планско-техничка документација за изградњу 

брзе саобраћајнице првог Б реда, Остружница - 

Обреновац, Л = 20км 166.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС110 - Београдска 

област

0062 Услуге

Просторни план подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора и Студија 

оправданости са Идејним пројектом изградње 

брзих саобраћајница првог Б реда на правцима 

Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка, Л = 

90км 1.500.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС222 - Браничевска 

област

0064 Услуге

Просторни план подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора и Студија 

оправданости са Идејним пројектом изградње 

брзе саобраћајнице првог Б реда, Краљево - Ушће - 

Рашка - Нови Пазар,  Л = 125км 1.250.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу РС217 - Рашка област

0065 Услуге

Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и 

изградње државног пута  првог Б реда бр. 19, 

деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до 

км 13+000 (Л = 13,00км) 33.333.300,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област

0066 Услуге

Техничка контрола Пројекта за грађевинску 

дозволу реконструкције и изградње државног пута  

првог Б реда бр. 19, деоница: Нештин - Визић - 

Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00км) 3.333.300,00 Отворени поступак 4. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област



0067 Услуге

Планско-техничка документација за проширење 

прилазних саобраћајница (државни пут првог Б 

реда бр. 23)  граничном прелазу Гостун 8.333.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС211 - Златиборска 

област

0068 Услуге

Планско-техничка документација за изградњу 

Обилазнице око  Власотинца (Л = 7км) 20.833.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС224 - Јабланичка 

област

0069 Услуге

Студија оправданости реконструкције и изградње 

д.п. првог Б реда бр. 12, деоница: Бачка Паланка - 

Бегеч;Пројекат за грађ. дозволу реконструкције и 

изградње д.п.првог Б реда бр.12, деоница: Бачка 

Паланка - Бегеч;Урбанистички пројекат за 

реконструкцију и изградњу д.п. првог Б реда 

бр.12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 

145+140,37 - км 147+020,00 5.833.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област

0070 Услуге

Планско-техничка документација за изградњу 

Југозападне обилазнице око Кикинде (Л = 7км) 20.833.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС124 - 

Севернобанатска 

област

0071 Услуге

Студија оправданости са Идејним пројектом 

изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 

4,5км) 16.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС121 - Западнобачка 

област

0072 Услуге

Планско-техничка документација за изградњу 

обилазнице око насеља Башаид и Меленци  (Л = 

12км) 37.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС124 - 

Севернобанатска 

област

0073 Услуге

Планско-техничка документација за изградњу 

Обилазнице на траси од аутопута Е-75 (петља 

''Север'') - Нови Сад – Ветерник – Футог – Бегеч – 

Гложан – Челарево – Бачка Паланка ( Л= 23км) 66.666.600,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област

0074 Услуге

Техничка документација за реконструкцију 

државног пута другог А реда бр.100, деоница: 

Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - 

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

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област

0075 Услуге

План детаљне регулације и Студија оправданости 

са Идејним пројектом реконструкције и изградње 

државног пута другог А реда бр.102, Нови Сад - 

Темерин са обилазницама Бачког Јарка и 

Темерина, Л = 15,0км 29.166.600,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област

0076 Услуге

Студија оправданости са Идејним пројектом 

изградње и реконструкције државног пута другог 

А реда бр.105, од моста на Тиси до раскрснице са 

државним путем првог Б реда бр.123,   Л = 5,0км 10.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС124 - 

Севернобанатска 

област

0077 Услуге

Планско-техничка документација за изградњу и 

реконструкцију државног пута другог А реда 

бр.223, од манастира Поганова до Звонца, Л = 

12,0км 25.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС226 - Пиротска 

област

0078 Услуге

Студија оправданости са Идејним пројектом 

изградње обилазнице око Шида (Л = 7,5км) 12.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС127 - Сремска 

област



0079 Услуге

Планско-техничка документација за изградњу и 

реконструкцију државног пута другог Б реда 

бр.303, од Чантавира до аутопута Е-75, Л = 4,0км 8.333.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС125 - Севернобачка 

област

0080 Услуге

Планско-техничка документација за изградњу и 

реконструкцију државног пута другог А реда 

бр.197,Каона  - Ивањица, деоница: Дубац - Луке,              

Л = 11,0км 25.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС214 - Моравичка 

област

0081 Услуге

Пројекат за грађевински дозволу за изградњу 

моста  преко реке Велике Мораве и приступних 

саобраћајница  у Ћуприји 22.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС215 - Поморавска 

област

0083 Услуге

Техничка контрола пројекта за грађевинску 

дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке 

Паланке са прилазима (приступни путевима) 7.200.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област

0084 Услуге

Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и 

изградњу нових прилазних контрукција Друмско 

железничког моста преко реке Дунав у Београду 

на државном путу  првог Б реда бр.47, деоница 

Београд - Панчево, «ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ» 70.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС110 - Београдска 

област

0086 Услуге

Техничка документација за рехабилитацију моста 

преко реке Саве на државном путу првог Б број 

20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-

Сремска Митровица (Дреновац) 15.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС127 - Сремска 

област

0087 Услуге

Техничка контрола техничке документације за 

рехабилитацију моста преко реке Саве на 

државном путу првог Б број 20, деоница: Сремска 

Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица 

(Дреновац) 1.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС127 - Сремска 

област

0088 Услуге

Техничка документација за реконструкцију 

друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на 

државном путу  првог Б реда бр.28, деоница: 

Сушица-Кремна 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС211 - Златиборска 

област

0089 Услуге

Техничка документација за рушење постојећег и 

изградњу новог моста преко реке Јадар на 

државном путу другог А реда бр. 141, деоница: 

Осечина (Јадар) - Осечина (Пецка) 6.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС212 - Колубарска 

област

0091 Услуге

Техничка документација за рехабилитацију моста 

преко канала ДТД на државном путу првог Б број 

17, деоница: Богојево (Апатин) - Српски Милетић 4.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС127 - Сремска 

област

0092 Услуге

Техничка документација за рехабилитацију моста 

преко реке Ликодре на државном путу другог А 

реда број 137, деоница: Мојковић-Крупањ 3.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС213 - Мачванска 

област

0094 Услуге

Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на 

државним путевима у Републици Србији 5.833.333,00 Отворени поступак 1. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0095 Услуге

Ревизија пројеката државног пута првог реда са 

аспекта безбедносних карактеристика пута 10.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0096 Услуге

Периодичне провере безбедности саобраћаја 

државних путева првог реда 10.833.300,00 Отворени поступак 3. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија



0097 Услуге

Циљане провере безбедности саобраћаја за 

деонице државних путева највећег ризика 2.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0098 Услуге

Унапређење софтверских апликација које се 

користе за покретање и реализацију алата за 

унапређење безбедности саобраћаја на државним 

путевима у Републици Србији 3.750.000,00 Отворени поступак 1. квартал

72210000 - Услуге 

програмирања 

софтверских пакет 

производа РС - Србија

0099 Услуге

Пројекат независних оцена утицаја пута на 

настанак саобраћајне незгоде са погинулим 

лицима на државним путевима у Републици 

Србији 20.833.333,00 Отворени поступак 1. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0100 Услуге

Израда техничке документације за санацију црних 

тачака на државним путевима у Републици Србији 16.666.666,00 Отворени поступак 3. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0101 Услуге

Израда техничке документације за санацију 

локација према Пројекту независних оцена утицаја 

пута на настанак саобраћајне незгоде са 

погинулим лицима на државним путевима у 

Републици Србији 16.666.666,00 Отворени поступак 1. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0103 Услуге

Израда техничке документације за повећање 

безбедности саобраћаја на државним путевима у 

Републици Србији 16.250.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0104 Услуге

Израда техничке документације за унапређење 

Овчарско-кабларске клисуре - Капије 

добродошлице на улазу/излазу из Овчар Бање 3.333.333,00 Отворени поступак 1. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова

РС214 - Моравичка 

област

0105 Услуге

Израда техничке документације за унапређење 

Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у 

Међувршју 1.666.666,00 Отворени поступак 1. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова

РС214 - Моравичка 

област

0109 Услуге

Идентификација локација за примену паметних 

саобраћајних знакова за препоручену брзину 

кретања у циљу унапређења безбедности 

саобраћаја и енергетске ефикасности на 

државним путевима у Републици Србији 8.333.333,00 Отворени поступак 1. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0110 Услуге Обука у зонама радова 1.666.666,00 Отворени поступак 1. квартал 80500000 - Услуге обуке РС - Србија

0115 Услуге

Праћење стања животне средине по налозима 

инспекције за заштиту животне средине 6.666.600,00 Отворени поступак 1. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0116 Услуге

Техничка документација за мере заштите животне 

средине на државним путевима првог и другог 

реда по хитним налозима 25.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0117 Услуге

Техничка контрола техничке документације за 

мере заштите животне средине на државним 

путевима првог и другог реда по хитним налозима 2.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0118 Услуге

Техничка документација мера ублажавања 

саобраћајне буке са државног пута првог А реда 

А1, пролаз кроз Београд       29.166.700,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС110 - Београдска 

област

0119 Услуге

Студија отпорности путне мреже Републике Србије 

на климатске промене 2.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0120 Услуге

Студија дефинисања положаја АДР паркинга на 

мрежи државних путева 2.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0121 Услуге

Студија угрожености путева првог и другог реда од 

појаве поплава на територији Баната 4.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС12 - Регион 

Војводине



0122 Услуге

Студија угрожености путева првог и другог реда од 

појаве поплава на територији Бачке 4.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС12 - Регион 

Војводине

0123 Услуге

Допуна Студије угрожености путева првог и другог 

реда од појаве поплава на територији Колубаре 2.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине

РС212 - Колубарска 

област

0124 Услуге

Допуна Студије угрожености путева првог и другог 

реда од појаве поплава на територији Западне 

Мораве 2.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС217 - Рашка област

0125 Услуге

Израда инвентара заштитних конструкција на 

државним путевима првог и другог реда са 

израдом методологије провере ефективности и 

ефикасности мера заштите   4.166.600,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0126 Услуге Техничко упутство за засаде дуж државних путева    1.250.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0127 Услуге

Техничка документација за мере заштите путне 

мреже од утицаја средине по хитним налозима 1.666.700,00 Отворени поступак 4. квартал

71313000 - Саветодавне 

услуге у области заштите 

животне средине РС - Србија

0128 Услуге

Консултантске услуге за увођење стандарда 

управљања животном средином ИСО 14001 1.250.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71313420 - Стандарди 

животне средине у 

грађевинарству РС - Србија

0129 Услуге

Проширење увођења телеменаџмент система на 

нивоу напојних трансформаторских станица 100.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71314300 - Саветодавне 

услуге у вези са 

енергетском ефикасношћу РС - Србија

0130 Услуге

Саобраћајно-економске основе за избор 

приоритета изградње и реконструкције мреже 

државних путева у Републици Србији за период 

2023.-2035. 45.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0133 Услуге

Смернице за израду планске и техничке 

документације за бициклистичку инфраструктуру у 

Републици Србији 5.833.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0135 Услуге

Надзор на одржавању државних путева првог и 

другог реда 875.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71247000 - Надзор 

грађевинских радова РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0136 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

0137 Услуге

Коридор 10, Е-75 - легализација деонице Левосоје - 

Граница Македоније (Северна Македонија) прва и 

друга фаза 20.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС228 - Пчињска 

област

0138 Услуге

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, 

ЛОТ 3 & ЛОТ 5 - Израда елабората за озакоњење 

новог и старог моста Бешка 30.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова

РС127 - Сремска 

област

0140 Услуге

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд-Нови Сад, 

ЛОТ 3 & ЛОТ 5 - Надзор за радове у реци – 

Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита 

речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од 

камена) 10.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71247000 - Надзор 

грађевинских радова

РС123 - Јужнобачка 

област

0141 Услуге

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд-Нови Сад, 

ЛОТ 3 & ЛОТ 5, радови у реци:Снимање речног 

дна за потребе израде пројекта за извођење 

радова у реци; Уклањање радних острва, вађење 

талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 

(формирање заштите од камена); Израда пројекта 

за извођење радова у реци 15.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС123 - Јужнобачка 

област



0142 Услуге

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад 

ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 

108+000 - км 117+000 Надзор на преосталим 

радовима - други део  (Преостали радови на 

изградњи сервисних саобраћајница, изградња 

моста и путног прелаза на км 117+897,13) 7.200.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71247000 - Надзор 

грађевинских радова

РС123 - Јужнобачка 

област

0143 Услуге

Обављање послова координатора за извођење 

радова и за пројектовање и израда плана 

превентивних мера 30.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71317200 - Услуге у 

области здравства и 

безбедности РС - Србија

0144 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 бр. 15, деоница Кула 

(Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) 7.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС121 - Западнобачка 

област

0148 Услуге

Технички преглед изведених радова на изградњи 

обилазнице Београда, сектор 6 4.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

71631400 - Услуге 

техничког прегледа 

грађевинских 

конструкција

РС110 - Београдска 

област

0149 Услуге

Технички преглед објекта – Изградња деонице 

Нови Београд-Сурчин као дела ауто-пута Е-763, од 

км 0+000,00 до км 7+895,74, Л=7,90 км 2.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71631400 - Услуге 

техничког прегледа 

грађевинских 

конструкција

РС110 - Београдска 

област

0150 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државном путу Крагујевац – 

Мрчајевци 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС214 - Моравичка 

област

0151 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државном путу од Параћина до 

Кладова 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС215 - Поморавска 

област

0152 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државном путу од Пожеге до 

Бољара 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС211 - Златиборска 

област

0153 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државном путу од Пожеге до 

Котромана 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС211 - Златиборска 

област

0154 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државном путу Бачки Брег  - 

Наково 24.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС121 - Западнобачка 

област

0155 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државним путевима првог Б 

реда 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге РС - Србија

0156 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државним путевима другог А 

реда 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге РС - Србија

0157 Услуге

Геодетски елаборат за решавање имовинско – 

правних односа на државним путевима другог Б 

реда 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге РС - Србија

0158 Услуге

Допуна геодетског елабората за решавање 

имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 4.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге РС - Србија

0159 Услуге

Допуна геодетског елабората за решавање 

имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 од 

Просека до Димитровграда 3.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

71250000 - Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге

РС225 - Нишавска 

област



0160 Услуге Функционисање ИСП провајдера - ВПН 33.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

64221000 - Услуге 

мрежног повезивања РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0161 Услуге

Обезбеђење комуналних  услуга за 

функционисање ТОЦ 1.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

65000000 - Комуналне 

услуге РС - Србија

0162 Услуге

Набавка услуга за  одржавање хигијене 

оперативно-управљачких центара 3.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

90919200 - Услуге 

чишћења канцеларија РС - Србија

0163 Услуге

Израда методологије управљања ванредним 

превозом на државним путевима 1.666.660,00 Отворени поступак 2. квартал

50230000 - Услуге 

поправке, одржавања и 

сродне услуге у вези са 

друмским саобраћајем и 

другом опремом РС - Србија

0164 Услуге

Провере безбедности саобраћаја у тунелима фаза 

2 10.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

75241000 - Услуге у 

области јавне 

безбедности РС - Србија

0165 Услуге Израда транспортног модела на пилот територији 3.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0166 Услуге

Одржавање апликације за обраду и презентацију 

података са ПМИС-а 3.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

72267100 - Одржавање 

софтвера за 

информационе 

технологије РС - Србија

0168 Услуге

Одржавање ИТС опреме за опсервацију 

саобраћаја - АБС 43.333.330,00 Отворени поступак 4. квартал

50330000 - Услуге 

одржавања 

телекомуникационе 

опреме РС - Србија

0169 Услуге Одржавање ИТС опреме и инфраструктуре 24.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50312610 - Одржавање 

опреме за информационе 

технологије РС - Србија

0170 Услуге

Одржавање ИТС опреме и система за управљање 

тунелима 147.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

50312610 - Одржавање 

опреме за информационе 

технологије РС - Србија

0171 Услуге

Набавка услуга у области развоја, унапређења и 

заштите ИТ система 8.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50312610 - Одржавање 

опреме за информационе 

технологије РС - Србија

0172 Услуге

Одржавање рачунара, рачунарске и 

комуникационе опреме 2.666.660,00 Отворени поступак 3. квартал

50312000 - Одржавање и 

поправка рачунарске 

опреме РС - Србија

0173 Услуге

Одржавање и унапређење софтвера и продужење 

коришћења лиценци 6.800.000,00 Отворени поступак 2. квартал

72212218 - Услуге израде 

софтвера за управљање 

дозволама (лиценцама) РС - Србија

0174 Услуге

Стручно-консултанске услуге за одржавање ИТК 

ресурса 3.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

72253200 - Услуге 

системске подршке РС - Србија

0175 Услуге Ажурирање база података о ССиО и ПП 4.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48612000 - Систем за 

управљања базама 

података РС - Србија

0176 Услуге

Обезбеђење апликативног софтвера за рад са 

подацима из геопросторне базе података о ССиО и 

ПП - надоградња пилот пројекта и обезбеђење 

нових функционалности 6.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48612000 - Систем за 

управљања базама 

података РС - Србија

0177 Услуге

Интеграција базе података ССиО и ПП са другим 

базама 6.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

48612000 - Систем за 

управљања базама 

података РС - Србија

0178 Услуге

Пребацивање постојеће опреме Дyнатест са старог 

на ново возило 3.333.330,00 Отворени поступак 1. квартал

50312310 - Одржавање 

опреме мреже за пренос 

података РС - Србија

0179 Услуге Одржавање опреме Дyнатест-а 1.666.660,00 Отворени поступак 1. квартал

50312310 - Одржавање 

опреме мреже за пренос 

података РС - Србија

0180 Услуге

Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 

4 1.416.660,00 Отворени поступак 1. квартал

48610000 - Системи база 

података РС - Србија



0181 Услуге

Систематски преглед мостова и унос у базу 

података 5.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

48610000 - Системи база 

података РС - Србија

0182 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 1. квартал

48612000 - Систем за 

управљања базама 

података РС - Србија

0183 Услуге

Пописивање потпорних конструкција и унос у базу 

података 2.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

48610000 - Системи база 

података РС - Србија

0184 Услуге

Аутоматска обрада података са бројача 

саобраћаја за 2021 годину 3.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

34972000 - Систем 

мерења протока 

саобраћаја РС - Србија

0185 Услуге

Аутоматска обрада података са бројача 

саобраћаја за 2022. годину 3.750.000,00 Отворени поступак 4. квартал

34972000 - Систем 

мерења протока 

саобраћаја РС - Србија

0186 Услуге

Прикупљање података системом повременог 

аутоматског бројања саобраћаја за 2023. годину 5.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

34972000 - Систем 

мерења протока 

саобраћаја РС - Србија

0187 Услуге

Преузимање података са уређаја за прикупљање 

података о саобраћајним токовима 4.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

34972000 - Систем 

мерења протока 

саобраћаја РС - Србија

0188 Услуге

Израда апликације за праћење рада бројача и 

обраду података 5.800.000,00 Отворени поступак 3. квартал

63712710 - Услуге 

праћења саобраћаја РС - Србија

0189 Услуге

Методолошке поставке развоја модела за 

прогнозу очекиваних саобраћајних токова на 

државним путевима Републике Србије 1.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

63712710 - Услуге 

праћења саобраћаја РС - Србија

0190 Услуге

Набавка система за мерење осовинског 

оптерећења у покрету (Б-WИМ)  17.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50230000 - Услуге 

поправке, одржавања и 

сродне услуге у вези са 

друмским саобраћајем и 

другом опремом РС - Србија

0191 Услуге Мерење осовинског оптерећења у покрету Б-WИМ  21.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50230000 - Услуге 

поправке, одржавања и 

сродне услуге у вези са 

друмским саобраћајем и 

другом опремом РС - Србија

0192 Услуге

Годишње одржавање ГИС апликација на 

платформама СмартПортал и ФиелдТоолс 3.358.000,00 Отворени поступак 2. квартал

72000000 - Услуге 

информационе 

технологије: саветодавне 

услуге, израда апликација, 

интернет и подршка РС - Србија

0193 Услуге

Набавка нових верзија и одржавање ЕСРИ АрцГИС 

софтверског пакета 5.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

72210000 - Услуге 

програмирања 

софтверских пакет 

производа РС - Србија

0194 Услуге

Израда апликације за аутоматизацију процеса 

одржавања државних путева првог и другог реда 5.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

72210000 - Услуге 

програмирања 

софтверских пакет 

производа РС - Србија

0195 Услуге

Израда апликације за подношење захтева и 

издавање електронских дозвола за ванредни 

превоз 7.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

72210000 - Услуге 

програмирања 

софтверских пакет 

производа РС - Србија

0197 Услуге Услуге ФТО обезбеђења пословног објекта Газела 3.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

79710000 - Услуге 

обезбеђења

РС110 - Београдска 

област

0198 Услуге

Услуга одржавања хигијене надзорно-контролног 

центра-објекат ГАЗЕЛА 2.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

90919200 - Услуге 

чишћења канцеларија

РС110 - Београдска 

област

0199 Услуге

Услуга одржавања опреме и објекта -  оперативни  

надзорни центар 5.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

50000000 - Услуге 

одржавања и поправки РС - Србија

0200 Услуге

Ангажовање акредитованих лабораторија за 

коловозе и асфалтне мешавине 3.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71900000 - 

Лабораторијске услуге РС - Србија

0201 Услуге

Спровођење међулабораторијских испитивања 

ради утврђивања  поузданости метода 

испитивања и провере резултата испитивања 1.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

73111000 - Услуге 

истраживачких 

лабораторија РС - Србија



0203 Услуге

Софтвер за електронско управљање ИСО 

документације 1.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

72212311 - Услуге израде 

софтвера за управљање 

документима

РС110 - Београдска 

област

0206 Услуге Набавка бацкуп интернет услуге 3.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

72400000 - Интернет 

услуге РС - Србија

0208 Услуге Периодична испитивања услова радне околине 8.333.330,00 Отворени поступак 1. квартал

98342000 - Услуге у вези 

са радном средином РС - Србија

0209 Услуге

Процена ризика од катастрофа, план заштите и 

спасавања, план смањења ризика од катастрофа 6.666.660,00 Отворени поступак 2. квартал

90721800 - Услуге заштите 

од природних ризика или 

опасности РС - Србија

0210 Услуге Прописани лекарски прегледи 1.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

85100000 - Здравствене 

услуге РС - Србија

0211 Услуге

Периодични преглед и контрола громобранских 

инсталација, испитивање електроинсталација 

ниског напона у објектима 7.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

73430000 - Испитивање и 

оцењивање РС - Србија

0212 Услуге Израда планова заштите од пожара 10.416.660,00 Отворени поступак 4. квартал

71317100 - Саветодавне 

услуге у вези са заштитом 

од пожара и експлозије и 

надзором над њима РС - Србија

0213 Услуге

Редовно и ванредно сервисирање опреме, 

средстава и уређаја за заштиту од пожара 4.583.330,00 Отворени поступак 4. квартал

50413200 - Услуге 

поправке и одржавања 

ватрогасне опреме РС - Србија

0216 Услуге Противпожарна стража на ИТС објекту 19.166.660,00 Отворени поступак 3. квартал

71317100 - Саветодавне 

услуге у вези са заштитом 

од пожара и експлозије и 

надзором над њима РС - Србија

0217 Услуге Трошкови ревизије финансијских извештаја 3.250.000,00 Отворени поступак 3. квартал

79211200 - Услуге израде 

финансијских извештаја РС - Србија

0218 Услуге Консултанске услуге 1.650.000,00 Отворени поступак 2. квартал

66171000 - Услуге 

финансијског саветовања РС - Србија

0219 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

РС110 - Београдска 

област

0220 Услуге

Информисање јавности о значајним 

инфраструктурним пројектима и спровођењу мера 

за повећање безбедности у саобраћају на 

државним путевима 1.300.000,00 Отворени поступак 2. квартал

64216200 - Услуге 

електронских 

информација РС - Србија

0221 Услуге

Информисање јавности о раду и активностима ЈП 

«Путеви Србије» 3.100.000,00 Отворени поступак 3. квартал

64216200 - Услуге 

електронских 

информација РС - Србија

0222 Услуге

Медијске кампање са циљем подизања 

безбедности у саобраћају на државним путевима 

кроз едукацију возача и свих учесника у 

саобраћају 2.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

79341400 - Услуге 

оглашавања кампање РС - Србија

0223 Услуге

Израда документарног материјала са праћењем 

по фазама изградње инфраструктурних пројеката, 

модернизације путног сектора, изградње и 

проширења наплатних станица, са мониторингом, 

надзором и управљањем саобраћаја на делу 

мреже путева и тунела опремљених елементима 

ИТС-а, као и прикупљање података о саобраћају са 

метеостаница 2.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

79341400 - Услуге 

оглашавања кампање РС - Србија

0224 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



0225 Услуге

Телекомуникационе услуге Л3ВПН са одржавањем 

инфраструктуре 150.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

64221000 - Услуге 

мрежног повезивања РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0226 Услуге

Хитне занатске интервенције на наплатним 

станицама 20.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

50800000 - Разне услуге 

поправке и одржавања РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0227 Услуге Надзор службених возила путем ГПС-а 18.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

71700000 - Услуге 

праћења и надзора РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0228 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

0229 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

0230 Услуге

Вишефазно хидродинамичко прање и чишћење 

кабина, платоа острва, заштитне ограде и 

коловоза на наплатним станицама 150.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

50000000 - Услуге 

одржавања и поправки РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0231 Услуге

Набавка службених возила путем оперативног 

лизинга 142.800.000,00 Отворени поступак 1. квартал

66114000 - Услуге 

финансијског лизинга РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0233 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 1. квартал

34927000 - Опрема за 

наплату путарине РС - Србија

0234 Услуге

Стручни надзор над радовима на уградњи брзих 

електопуњача на наплатним станицама 5.833.300,00 Отворени поступак 1. квартал

63712700 - Услуге надзора 

и управљања саобраћајем РС - Србија

0237 Услуге Одржавање агрегата и припадајућих инсталација 7.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

50000000 - Услуге 

одржавања и поправки РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0238 Услуге

Хитне занатске интервенције у објектима 

предузећа 15.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

50800000 - Разне услуге 

поправке и одржавања РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0239 Услуге Осигурање службених возила 7.500.000,00 Отворени поступак 1. квартал

66514110 - Услуге 

осигурања моторних 

возила РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0240 Услуге

Одржавање вертикалне светлосне сигнализације и 

надстрешница на наплатним станицама 30.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

50000000 - Услуге 

одржавања и поправки РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0241 Услуге Редовно одржавање система за наплату путарине 1.530.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

34927000 - Опрема за 

наплату путарине РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0242 Услуге Одржавање система видео надзора 37.400.000,00 Отворени поступак 2. квартал

32323500 - Систем за 

видео надзор РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0243 Услуге Одржавање система веза - радио станица 1.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал

32237000 - Мобилне 

примопредајне радио 

станице (воки-токи 

апарати) РС - Србија

Уговор се закључује на 

период од три године

0245 Услуге

Одржавање лиценци, хардверске опреме, мрежне 

инфраструктуре и амбијенталних услова ДАТА 

центра 49.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

50312610 - Одржавање 

опреме за информационе 

технологије

РС110 - Београдска 

област

0246 Радови

Редовно одржавање државних путева првог и 

другог реда 0,00 Отворени поступак 3. квартал

45233141 - Радови на 

одржавању путева РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

Процењена вредност је 

утврђена у висини од 

65.881.208.500,00 динара 

(за све време трајања 

уговора), али како 

техничке могућности не 

дозвољавају није унета у 

за то предвиђено поље 

"Процењена вредност 

јавне набавке"



0247 Радови

Редовно одржавање  објеката на државним 

путевима  првог и другог реда 960.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

45221119 - Грађевински 

радови на обнови 

мостова РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0248 Радови Редовно одржавање  електроинсталација 1.000.000.000,00 Отворени поступак 1. квартал

45311000 - Радови на 

постављању електричних 

инсталација и електро-

монтажни радови РС - Србија

Оквирни 

споразум са више 

привредних 

субјеката

0255 Радови

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад 

ЛОТ 3 & ЛОТ 5: Радови у реци – Израда пројекта и 

уклањање радних острва, вађење талпи и заштита 

речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од 

камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 

23.10.2019. 500.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45246200 - Радови на 

заштити обале реке

РС123 - Јужнобачка 

област

0256 Радови

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад  

ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 

108+000 - км 117+000  Преостали радови - други 

део (Радови на изградњи сервисних 

саобраћајница, изградња моста и путног прелаза 

на км 117+897,13) 120.000.000,00 Отворени поступак 4. квартал

45233140 - Радови на 

путевима

РС123 - Јужнобачка 

област

0257 Радови Изградња комуникационе инфраструктуре 30.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

45231600 - Радови на 

изградњи 

комуникационих водова

РС212 - Колубарска 

област

0258 Радови

Реконструкција и адаптација пословних 

просторија на наплатним станицама: "Сремска 

Митровица", "Моровић", "Адашевци", "Кузмин" и 

"Шид" 10.000.000,00 Отворени поступак 2. квартал

45454000 - Радови на 

реконструкцији

РС12 - Регион 

Војводине

0259 Радови

Успостављање система за наплату путарине на 

Моравском коридору - фаза 1 391.650.000,00 Отворени поступак 1. квартал

34927000 - Опрема за 

наплату путарине

РС214 - Моравичка 

област

0260 Услуге

Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око 

Београда Сектор Ц 2.083.333.300,00 Отворени поступак 2. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС228 - Пчињска 

област

0261 Услуге

Планско техничка документација за изградњу 

Јужне обилазнице Ваљева 25.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС212 - Колубарска 

област

0262 Услуге

Студија оправданости са Идејним пројектом 

реконструкције државног пута првог Б реда број 

22 (Ибарска магистрала) на територији ГО 

Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац, Л=13 

км 40.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС212 - Колубарска 

област

0263 Услуге

Техничка документација за изградњу моста преко 

Западне Мораве са приступним путем (Северни 

општински пут- веза државних путева првог Б реда 

број 23 и другог Б реда број 355) 55.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС214 - Моравичка 

област

0264 Услуге

Израда студије изводљивости са испитивањем и 

класификацијом грађевинских производа на 

тржишту Републике Србије у складу са усвојеним 

европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе 

израде нацрта Техничког прописа за флексибилне 

коловозне конструкције 83.333.300,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу РС - Србија

0265 Услуге

Конверзија планске докуметације из Просторних 

планова подручја посебне намене 

инфраструктурних коридора и интеграција у ГИС 6.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

72311100 - Услуге 

конверзије података РС - Србија



0266 Услуге

Преглед моста преко реке Велике Мораве на км 

6+100, на прузи Марковац-Ресавица, са израдом 

Елабората о прегледу моста и предлогом мера за 

санацију 2.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71631450 - Услуге 

инспекцијског прегледа 

мостова

РС227 - Подунавска 

област

Заједничка набавка за 

Инфраструктуре 

железнице Србије а.д. - 

укупна вредност набавке 

4.000.000,00 - по 50% 

свака страна

0267 Услуге

Преглед моста преко реке Велике Мораве на км 

82+142, на прузи Мала Крсна-Мајданпек-Бор-

Вражогрнец-Распутница 2, са израдом Елабората 

о прегледу моста и предлогом мера за санацију 2.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71631450 - Услуге 

инспекцијског прегледа 

мостова

РС227 - Подунавска 

област

Заједничка набавка за 

Инфраструктуре 

железнице Србије а.д. - 

укупна вредност набавке 

5.000.000,00 - по 50% 

свака страна

0268 Услуге

Израда техничке документације за санацију моста 

преко реке Велике Мораве на км 6+100, на прузи 

Марковац-Ресавица 3.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС227 - Подунавска 

област

Заједничка набавка за 

Инфраструктуре 

железнице Србије а.д. - 

укупна вредност набавке 

6.000.000,00 - по 50% 

свака страна

0269 Услуге

Израда техничке документације за санацију  моста 

преко реке Велике Мораве на км 82+142, на прузи 

Мала Крсна-Мајданпек-Бор-Вражогрнец-

Распутница 2 2.500.000,00 Отворени поступак 3. квартал

71322000 - Услуге 

техничког пројектовања у 

грађевинарству за 

нискоградњу

РС227 - Подунавска 

област

Заједничка набавка са 

Инфраструктуре 

железнице Србије а.д. - 

укупна вредност набавке 

5.000.000,00 - по 50% 

свака страна

0270 Добра

Додатна набавка полица за смештај 

документације 4.800.000,00 Отворени поступак 4. квартал

39131100 - Полице за 

архиву

РС110 - Београдска 

област

0271 Услуге

Обезбеђење доступности база података и ГИС 

инфраструктуре путем Цлоуд сервиса 2.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

48610000 - Системи база 

података РС - Србија

0272 Услуге Набавка програма за комерцијално пословање 8.000.000,00 Отворени поступак 3. квартал

72210000 - Услуге 

програмирања 

софтверских пакет 

производа РС - Србија

0273 Услуге

Преднумерација и тестирање нових картица, 

намотавање на хилзне и паковање у фолије 4.166.600,00 Отворени поступак 4. квартал

30197645 - Картице за 

штампање РС - Србија

0274 Услуге Прописани лекарски прегледи 3.500.000,00 Отворени поступак 4. квартал

85100000 - Здравствене 

услуге РС - Србија


