
  

 

 

 

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 – Иновирање методологије и формирање 

геопросторне базе података о пружним прелазима (ознака из Општег речника 

набавки: 48612000 Систем за управљање базама података) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена са свим пратећим трошковима износи 

2.489.888,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.987.865,00 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 16. октобра 2019. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «PLANETSOFT» d.о.о. Нови Београд, «PLANET 

SOFT» d.o.o. Бања Лука и «VEKTRA» d.o.o. Вараждин, је једина понуђена и износи 

2.489.888,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.987.865,00 динара са 

порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «PLANETSOFT» d.о.о. Нови Београд, «PLANET 

SOFT» d.o.o. Бања Лука и «VEKTRA» d.o.o. Вараждин, је једина понуђена, 

прихватљива и износи 2.489.888,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

2.987.865,00 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 25. октобра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 31.12.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«PLANETSOFT» d.о.о., Нови Београд, ул Омладинских бригада бр. 90б, матични 

број 20492970, ПИБ 105921874, број рачуна 340-11011166-73 код „ERSTE BANKA“ 

a.d. Нови Сад, телефон 064/1455487, које заступа директор Иван Топличић 

Чланови групе понуђача: 

 

«PLANET SOFT» d.o.o. Бања Лука, ул. Светозара Марковића бр. 5, матични број 

11110746; ПИБ: 103661720001, кога заступа директор Александар Милинковић 

«VEKTRA» d.o.o. Вараждин, ул. Бранка Водника бр. 4б, ОИБ 56887977144, кога 

заступа директор Ива Новак Цикач 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да изврши уговорене услуге Иновирања методологије и 

формирање геопросторне базе података о пружним прелазима у року од 180 дана 

од дана пријема писаног обавештења Наручиоца да су стечени услови за 

реализацију посла, при чему се у наведене рокове не урачунава време потребно 

Наручиоцу за вршење контроле. 

 

 


