
  

 

 

 

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

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

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

 

 

објављује: 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Софтверски програм за кадрове (72212450 

Услуге израде софтвера за обрачун времена или за људске ресурсе) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 2.885.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.462.000,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 24. маја 2019. године примљене су понуде од два понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «E-SMART SYSTEMS» d.o.o. Београд и 

«ELECTUS» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и износи 3.470.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 4.164.000,00 динара са порезом на додату 

вредност, а заједничка понуда групе понуђача «MEGA COMPUTER 

ENGINEERING» d.o.o. Београд, «SMART» d.o.o. Нови Сад и «ПРOГРAM» д.o.o. 

Прeдузeћe зa прojeктoвaњe инжeњeринг и кoнсaлтинг, Нови Београд, је најнижа 

понуђена и износи 2.885.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.462.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «E-SMART SYSTEMS» d.o.o. Београд и 

«ELECTUS» d.o.o. Београд, је највиша понуђена, прихватљива и износи 

3.470.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.164.000,00 динара са 

порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «MEGA 

COMPUTER ENGINEERING» d.o.o. Београд, «SMART» d.o.o. Нови Сад и 

«ПРOГРAM» д.o.o. Прeдузeћe зa прojeктoвaњe инжeњeринг и кoнсaлтинг, Нови 

Београд, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 2.885.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 3.462.000,00 динара са порезом на додату 

вредност 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 24. јуна 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 01.08.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«MEGA COMPUTER ENGINEERING» d.o.o., Београд, Улица Мис Ирбијеве број 

48г, матични број 07753594, ПИБ 101744114, број рачуна 360-10820-35 отворен код 

«MTS BANKA» AD Београд, телефон 011/2832-400, који заступа директор Дејан 

Мијатовић 

Чланови групе понуђача: 

«SMART» d.o.o., Нови Сад, Улица Краља Александра број 12/2, матични број 

08709785, ПИБ 101702658, који заступа директор Ивана Ружичић 

«ПРOГРAM» д.o.o. Прeдузeћe зa прojeктoвaњe инжeњeринг и кoнсaлтинг, Нови 

Београд, Улица Јурија Гагарина број 20к, матични број 07364652, ПИБ 100267987, 

који заступа директор Драгиша Васић 

 

Период важења уговора:  

Добављач се обавезује да софтверски програм за кадрове изради у року од 90 дана 

од дана подношења захтева Наручиоца 

 
 


