
          
 
        

 
 

 
 
 
 
 

 
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-
81/17-01 од 09.05.2017. године, Општинска управа општине Жабари дана 12.05.2017. године 
објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда 
                                   „Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“ 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 
103, 12374 Жабари, ПИБ 102672556, матични број 07162456, шифра делатности 8411. 
 Интернет страница: www.zabari.org.rs 

2. Врста наручиоца: Државни орган – локална самоуправа 
3. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда. 
4. Врста предмета јавне набавке 
  Услуге - 72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера. 
5. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке 
Предмет јавне набавке број 7/2017 су услуге одржавања и ажурирања софтвера подељене 
у две партије: 
Партија 1. Одржавање и ажурирање софтвера рачуноводства, 
Партија 2. Одржавање и ажурирање апликативног софтвера ЛПА. 
                                             
Ознака из општег речника набавке: 72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера. 

 
6. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија 

Предмет јавне набавке је обликован у две партије: 
            Партија 1. Одржавање и ажурирање софтвера рачуноводства, 
            Партија 2. Одржавање и ажурирање апликативног софтвера ЛПА. 

 
7.  Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

Предмет преговарања је понуђена цена без ПДВ-а. 
Поступку преговања ће се приступити након отварања понуда, са овлашћеним 

представницима понуђача који су доставили понуде. 
Преговарање ће се спроводити писаним путем у ЈЕДНОМ кругу преговарања, док 

сви понуђачи који учествују у поступку преговарања не дају своју коначну цену. Коначном 
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ценом за извршење предметних услуга, сматраће се цена дата након ПРВОГ круга 
преговарања. 
8. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:  
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке.  
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: 
члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-986/2017 од 06.04.2017. 
године. 
9. Позив за подношење понуда наручилац доставља следећим потенцијалним 
понуђачима и то за: 
Партија 1.  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА, Устаничка 64/14, 11000 Београд 
Партија 2.  AGENCIJA ZA AOP  FLOPPY SOFT TODOROVIĆ GORDANA PREDUZETNIK,   

22.Децембра 38/1, Мала Иванча,  11450 Сопот  
 
 
 

       Комисија за јавне набавке 
 


