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БРОЈ:ЈНППБОЈП-2/01-508-6  Знак: ЉЉР 

ДАНА:10.04.2018.  Веза: ЈНППБОЈП-
2/01 

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

("Службени гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), мишљења Управе за јавне 

набавке, број 404-02-1184/18 од 26.03.2018. године, Одлуке о покретању преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге одржавања 

рачуноводственог програма, број ЈНППБОЈП-2/01-508-4, од 10.04.2018. године  

 

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ 

НОВИ САД, Железничка 6/III, Нови Сад 

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

 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за услугу одржавања рачуноводственог програма,  

број ЈНППБОЈП-2/01-508 

 

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  

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

 

1) ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуде. 

 

2) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка услуге одржавања рачуноводственог програма,  у 

складу са пројектним задатком 

 

            ПОКРЕЋЕ СЕ преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда за набавку услуге одржавања рачуноводственог програма 

Редни број ЈНППБОЈП-2/01-508 

 

3) Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  

Услуге х 

Радови  

 

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

поступку без објављивања позива за подношење понуда са следећим понуђачем: 

ДОО „DOCUS“ 

Чачак 

Чачански батаљон бр. 69 
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4) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке Набавка услуге одржавања 

рачуноводственог програма 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а-2016-2017)  

 

400.000,00 

 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у 

финансијском плану за плаћање 

5507-Трошкови одржавања софтвера 

 

Ознака из општег речника набавке: 72261000-Услуга софтверске подршке 

 

 

5) Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка 

јавне набавке: 

 

Припрема конкурсне документације 10.04.2018. 

Слање позива за достављање понуда 

потенцијално(и)м понуђачу(има) 11.04.2018. 

Рок за подношење и отварање понуда 20.04.2018. 

Преговарање 20.04.2018. 

Рок за доношење одлуке о избору 

најповољније понуде 20.04.2018. 

Рок за закључење уговора истеком десет дана од дана објављивања 

Одлуке о додели уговора на Порталу 

Управе за јавне набавке 

 

4) Разлози за примену преговарачког поступка: 

 

Образложење захтева за примену преговарачког поступка: 

ЈП “Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад је крајем августa 2013. године, након 

спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, закључио Уговор о јавној набавци 

рачуноводственог програма (D-MAX.NET апликација), са најповољнијим понуђачем  ДОО 

„DOCUS“, Чачак, чија је вредност 506.000,00 динара без ПДВ-а, а у оквиру кога је 

уговорено: 

 Коришћење лиценци рачуноводственог програма, 

 Имплементацију рачуноводственог програма са уносом свих података из текуће 

пословне године у понуђено програмско решење како би се они могли даље 

користити, 

 Услугу одржавања и подршке имплементираног програма на бази 30 месеци, са 

укупним трошковима коришћења програма, укључујући и повећану подршку 

током ударних месеци, 

 Услугу обуке запослених који ће користити имплементирани програм. 

 

Уговорених 30 месеци одржавања набављеног програма истекло је  у фебруару 2016. 

године након чега је покренут преговарачки поступак без објављивања јавног позива за 

подношење  понуда, у складу са  мишљењем Управе за јавне набавке, број 404-02-

815/16 од 18.03.2016. године, за набавку услуге даљег одржавања имплементираног 

рачуноводственог програма и његовог прилагођавања сталним изменама прописа из  

области рачуноводства и финансија. Уговор о одржавању рачуноводственог програма 

потписан је 26.04.2016. година на период од 24 месеца. Уговор о одржавању 

рачуноводственог програма истиче 26.04.2018. године те је потребно покренути нови 

поступак јавне набавке за одржавање рачуноводственог програма у ЈП „Завод за 

урбанизам Војводине“, Нови Сад. 
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У Годишњем плану набавки за 2018. годину Завод је планирао 400.000,00 динара без 

ПДВ-а за набавку услуге одржавања рачуноводственог програма на бази 36 месеци, 

односно, процењена вредност за 2018. годину је 133.333,33 динара, за 2019. годину 

133.333,33 динара и 2020. 133.000,00. Процењена вредност је утврђена на бази 

претходног уговора узимајући у обзир  и кретање цена на тржишту.  

 

Имајући у виду да је предузеће ДОО „DOCUS“, Чачак, Чачански батаљон бр. 69, власник 

имплементираног рачуноводственог програма (D-MAX.NET апликација), те да је поменути 

електронски производ  у потпуности произведен од стране пројектног и развојног тима 

ДОО „DOCUS“, Чачак за потребе пословања јавних предузећа, као и да та права није 

пренео на трећа лица, што доказују Изјавом од 12.03.2018. године, Управа за јавне 

набавке дала позитивно мишљење, број 404-02-1184/18 од 26.03.2018. године, о 

примени преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, сходно 

члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), за набавку услуге одржавања рачуноводственог 

програма. 
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