
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Градска управа за буџет и локални економски развој 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СВЕТОГ ДИМИТРИЈА БР. 13. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ-

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Градска управа за буџет и локални економски развој Града Сремска 

Митровица 

Седиште наручиоца: Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица 

Интернет страница наручиоца: http://www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke 

 

2. Врста наручиоца: органи државне управе 

 

3. Предмет ЈН услуге: Услуге одржавања софтвера - Одржавање писарнице 

(50324200- Услуге превентивног одржавања). 
 

4.  Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову 

примену: Преговарачки поступак без објављивања  позива за подношење понуда,   за потребе 

Градске управе Сремска Митровица. Поступак јавне набавке спровешће се у преговарачком 

поступку без објављивања  позива за подношење понуда (члан 36. став 1. тачка 2./ако због 

техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 

заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.  

Граду Сремска Митровица испоручен је софтверски пакет, који се састоји од следећих 

појединачних решења: Писарница, Електронско архивирање документације и Унос и преглед 

поште, који  је ауторско дело фирме Mega Computer Engineering, Београд  и одржавање могу 

вршити искључиво они с обзиром да једини имају ауторско право. 

С обзиром на чињеницу да је софтвер заштићено ауторско дело које се не може 

користити без куповине лиценце, нити одржавати од стране било ког програмера, већ 

само од стране носиоца ауторског права, стога покрећемо преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда , са фирмом Mega Computer Engineering, 

Београд, због заштите искључивог ауторског права.  

Наручилац,  Градска управа за буџет и локални економски развој  Града 

 Сремска  Митровица,  је од Управе за јавне набавке тражио Мишљење да ли се у 

конкретном случају може спровести преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда. 

Потврђено је од стране Управе за јавне набавке да је ОСНОВАНА примена 

преговарачког поступка, број мишљења: 404-02-619/2019 од 14.02.2019. године и дато 

мишљење да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка2) ЗЈН-а. 

  

5. Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив: Mega Computer Engineering, 

Београд, Мис Ирбијеве 48 г  

 

 6.  Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду 

Градској управи за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица, Сремска 

Митровица, ул. Светог Димитрија бр.13 у затвореној и запечаћеној коверти са назанаком –

Понуда за набавку услуга – Услуге одржавања софтвера-Одржавање писарнице „НЕ 

http://www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke


ОТВАРАТИ„ (ЈН ППБОПЗПП  број: 404-67/2019-VIII) а на полеђини назив понуђача, 

адреса, контакт особа и телефон. 

Рок за подношење понуда је  до 11.03.2019. године до 09,00 часова. 

Неблаговремене понуде се неће разматрати. 

 

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 11.03.2019. 

године, у 10,00  часова у просторијама Града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр.13, 

Сремска Митровица, у присуству чланова Комисије за јавне набавке. 

     


