
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, 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA  ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ, 

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: www.sremskamitrovica.rs  

 

2. Врста наручиоца: органи државне управе               

 

3. Предмет ЈН услуге: Услуге одржавања локалне пореске администрације (Назив и 

ознака из општег речника набавки: Услуге одржавања локалне пореске администрације 

(50324100 – услуге одржавања система, 72000000 – услуге информационе технологије: 

саветодавне услуге, израда апликација, интернет  и подршка, 72253100 – услуге службе 

за помоћ корисницима, 72253200 – услуге системске подршке) 
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.  

Након потписивања Уговора број: 401-00-125/2007-01 од 14.12.2007. године 

између Министарства за телекомуникације и информатичко друштво, Београд, 

Немањина 22-26, и Института „Михајло Пупин“ д.о.о. Београд, Волгина 15, 11000 

Београд (у даљем тексту: Институт) - /ревизија Уговора број 2820/1-06 од 19.12.2006. 

закљученог са Министарством науке и заштите животне средине, Београд, Немањина 

22-26/, Институт је 16.04.2009.године са Градском управом за буџет и локални 

економски развој Града Сремска Митровица  закључио Уговор број 813/1-09 којим се 

обавезао да овој Градској управи пружи услугу обезбеђења коришћења Информационог 

система локалне пореске администрације.  

Информациони систем локалне пореске администрације је настао радом 

запослених у Институту „Михајло Пупин“ и као такав је искључиво власништво, 

односно интелектуална имовина Института. Институт „Михајло Пупин“ је власник 

изворног кода  и своја права интелектуалне својине над изворним кодом 

Информационог система локалне пореске администрације није пренео на друго лице. 

Стога треће лице не полаже право на наведену имовину, имовина се не може отуђити 

или користити без сагласности Института „Михајло Пупин“ Београд. Дело је 

евидентирано и депоновано као ауторско дело и предмети сродних права у Заводу за 

интелектуалну својину. Структура базе података и изворни код предати су Заводу за 

интелектуалну својину као прилог на ЦД-у. 

http://www.sremskamitrovica.rs/


Наручилац,  Градска управа за буџет и локални економски развој Града 

 Сремска  Митровица,  је од Управе за јавне набавке захтевао 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:404-02-428/20 од 03.02.2020. 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. тачка 2. ЗЈН-а. 

  

5. Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив: Институт „Михајло Пупин“ 

д.о.о., Београд, Волгина 15, Београд.  

 

  

     


