
На основу чл. 36. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), 
Република Србија 

Град Београд 
Градска управа града Београда 

Секретаријат саобраћај 

објављује 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Назив и адреса наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за 
саобраћај, улица 27. марта 43-45, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs и https://nabavke.beograd.gov.rs/ 
 
Врста наручиоца: Градска управа града Београда - орган локалне самоуправе 
 
Број и датум доношења одлуке: IV-02 404-26-2/15 од 29.07.2015. 
 
Опис предмета набавке: 
јавна набавка услуге: Одржавање постојећих лиценци софтверског пакета ArcGIS  (ArcGIS for 
Desktop Basic (bivši ArcView) CU - 2 лиценце, ArcGIS for Desktop Standard (bivši ArcEditor) CU - 1 
лиценца, ArcGIS Publisher CU - 1 лиценца,  ArcGIS Server Enterprise – Standard *(up to 2 sockets – 
max 2 cores per socket), ArcGIS Network Analyst CU - 1 лиц., ArcPad - 1 лиценца, ArcGIS 3D Analyst CU 
- 1 лиценца, на две године 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267000-4 – услуге одржавања и поправке 
софтвера 
 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
Јавна набавка услуге у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 
покренута је на основу мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-1160/15 од 07.05.2015. 
године, да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама (ако због 
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач). 
 
Процењена вредност јавне набавке: 7.250.000,00 динара без ПДВ, односно 8.700.000,00 
динара са ПДВ 
 
Број примљених понуда: 1 (једна) понуда 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
7.215.000,00 динара без ПДВ, односно 8.658.000,00 динара са ПДВ;  

 
Основни подаци о добављачу и понуди којој је додељен уговор:  

 Понуђач  „GDI GISDATA“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 165е, матични број: 17164082, 
ПИБ: 100249211; 

 понуда бр. 292/15 од 06.07.2015.године у износу од 7.215.000,00 динара без ПДВ, односно 
8.658.000,00 динара са ПДВ. 

 



Период важења уговора: две године од дана закључења уговора 
 
Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, Немањина 22-26, Београд, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, препорученом пошиљком са повратницом (на адресу Секретаријата за саобраћај, ул. 
27. марта 43-45, 11000 Београд), електронском поштом на saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs 
или факсом на тел. 011/2754-636. 
 
Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке о 
додели уговора на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије, (члан 149. 
став 7. Закона о јавним набавкама). 


