
  

 

 

 

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

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

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

 

објављује: 

 

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 – Продужење коришћења лиценци за апликативне 

софтвере – MICROSOFT лиценце, (ознака из Општег речника набавки: 72212218 

Услуге израде софтвера за управљање дозволама (лиценцама)) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена услуге на годишњем нивоу износи 

6.987.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 8.384.400,00 динара са 

порезом на додату вредност 

За другу и трећу годину потребна средства за предметну услугу биће 

предвиђена програмима пословања 

Уговорена вредност је фиксна, а након потписивања уговора, с обзиром да се 

ради о сукцесивном обезбеђивању важења лиценци за период од три године, 

Наручилац ће прихватити евентуално повећање цена уколико дође до пораста 

средњег девизног курса EUR за више од 5%  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 23. април 2020. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ELECTUS» d.o.o. Београд и «BRАINЕЕRING 

IТ SОLUТIОNS» d.o.o. Београд, је једина понуђена и износи на годишњем нивоу 

6.987.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 8.384.400,00 динара са 

порезом на додату вредност 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ELECTUS» d.o.o. Београд и «BRАINЕЕRING 

IТ SОLUТIОNS» d.o.o. Београд, је једина понуђена, прихватљива и износи на 

годишњем нивоу 6.987.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

8.384.400,00 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 27. априла 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 04.05.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ELECTUS» d.o.o. Београд, Улица Ивана Сарића број 4, матични број 21103853, 

ПИБ 108975255, број рачуна 265-6530310000106-32 отворен код «RAIFFEISEN 

BANK» AD Београд, телефон 011/3420-203, који заступа директор Наташа Ковач-

Цветић 

Члан групе понуђача: 

«BRАINЕЕRING IТ SОLUТIОNS» d.o.o. Београд, Улица Жарковачка број 21Г, 

матични број 21090174, ПИБ 108901241, који заступа директор Немања Цветков 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да уговорену обавезу извршава у периоду од три године и то 

почев од 01. маја 2020. године 

 

 


