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На основу члана 55. став 1. тачка 7., члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС" бр.124/12 и 14/15), мишљења Управе за јавне набавке, број 

404-02-537/15 од 11.03.2015. године, Одлуке о покретању преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге инфраструктурног 

одржавања система електронске писарнице и интранет портала, број ЈНППБОЈП-2/01-1-

2015-226-2, од 14.04.2015. године  

 

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ 

НОВИ САД, Железничка 6/III, Нови Сад 

Еmail:zavurbvo@gmail.com; www.zavurbvo.rs 

 

објављује 

1)   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

за услугу инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и 

интранет портала,  

број ЈНППБОЈП-2/01-1-2015-226 

 

1. Подаци о наручиоцу 

ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,  

Железничка 6/3,   

матични број:08068313,  

ПИБ:100482355 

Интернет страница:www.zavurbvo.rs. 

Контакт: e-mail: zavurbvo@gmail.com  

      број факса: 021/529-361  

     Контакт особа:Љубица Розић, дипл.инж.агроек.  

 

1.1. Врста поступка: преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуде. 

 

1.2. Предмет набавке је услуга инфраструктурног одржавања система електронске 

писарнице и интранет портала,  у складу са пројектним задатком 

 

1.3. Поступак јавне набавке која је предмет ове одлуке спровешће се у преговарачком 

поступку без објављивања позива за достављање понуда са следећим понуђачем: 

 

ДОО „SMART“, Нови Сад, Трг Младенаца бр.5 

 

1.4. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда је члан 36., став 1., тачка 2., а на основу прибављеног мишљења Управе 

за јавне набавке, број 404-02-537/15 од 11.03.2015. године. 

 

Образложење захтева за примену преговарачког поступка: 

 

ЈП “Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад је крајем 2010. године увео систем за 

електронско управљање документацијом и процесима - SharePoint портал технологија и 

електронску писарницу. Завод је већ поседовао SharePoint технологију коју је требало 

прилагодити потребанма Завода, формирати интранет,   испрограмирати управљање 

процесима и документацијом у складу са задатим пројектним задатком. Уговор за 

увођења система за електронско управљање документацијом и процесима - SharePoint 

портал технологија и електронске писарнице додељен је, након спроведеног поступка 
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јавне набавке, добављачу  ДОО „SMART“, Нови Сад, Трг Младенаца бр.5. 

 

Имајући у виду да је предузеће ДОО „SMART“, Нови Сад, Трг Младенаца бр.5, 

програмирао постојећи систем за електронско управљање документацијом и процесима - 

SharePoint портал технологија и електронску писарницу, што доказује и поседовањем 

потврде о депоновању ауторског дела ''ELPIS'', Потврде о Жигу, као и достављеном 

Изјавом да је искључиви власник и носилац ауторских права над софтверским 

производом за електронско управљање документацијом и процесима - SharePoint портал 

технологија и електронске писарнице „Smart ELPIS“, те да је поменути електронски 

производ  у потпуности произведен од стране пројектног и развојног тима ДОО „СМАРТ“,   

и у складу са позитивним мишљењем Управе за јавне набавке, број 404-02-537/15 од 

11.03.2015. године, основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива је члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012 и 14/15). 
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