
На основу члана 55. став 1. тачка 7) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12),    

Управа за заједничке послове покрајинских органа,  Булевар Михајла Пупина 

16, Нови Сад 
објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ Е-

УПРАВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА, ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА 

(ПАРТИЈА), ОД 1-2 

Ред.бр. ЈН ППБОПЗПП 3/2014 

 

Назив наручиоца:    

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ 

ОРГАНА 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs 

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста поступка јавне набавке: 

преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 

1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12) 

  

Врста предмета: добра 

  

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке  

Предмет јавне набавке су добра – апликативни програм за реализацију 

стратегије е-Управе покрајинских органа, обликованa у више посебних истоврсних 

целина (партија) од 1-2, и то: 

ПАРТИЈА 1. Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 

територији АП Војводине  

Ознака и назив из ОРН: 48311100 - систем за управљање документима, 

48613000 - електронско управљање подацима, 48920000 - програмски пакети за 

аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из допунског речника: ЈА13 - за 

локалну мрежу, ЈА16 - без лиценце 

ПАРТИЈА 2. софтверски систем за  административне регистре о институцијама 

чији је оснивач Скупштина АП Војводине или Покрајинска влада 

Назив и ознака  из Општег речника набавки: ознака и назив из ОРН: 48311100 - 

систем за управљање документима, 48613000 - електронско управљање подацима, 

ознака и назив из допунског речника: ЈА10 - за интернет 



Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају 

преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 4) и 5) Закона: 

       Наручилац не спроводи преговарачки поступак из члана 36. став 1. тачка 4) и 5) 

Закона 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: 

Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, 

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

бр.124/12) из разлога: што Наручилац у отвореном поступку за јавну набавку добара – 

апликативни програм за реализацију стратегије е-Управе покрајинских органа, 

обликованa у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, на основу Позива за 

подношење понуда  објављеног 12.09.2014. године на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  и није примио ниједну 

понуду. Примењује се преговарачки поступак без објављивања јавног позива, сходно 

члану 36. став 1. тачка 1. закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

бр.124/2012) из разлога што у отвореном поступку није пристигла ниједна понуда.                                    

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење 

понуда: 

Позив за подношење понуда за Патију 1. и Партију 2. Наручилац ће упутити 

следећим лицима: 

1) Факултет техничких наука Нови Сад, Катедра за рачунарске науке и 

информатику, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад; 
2) Природно-математички факултет Нови Сад, Департман за математику и 

информатику, Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад; 
3) Навигатор д.о.о., Зрењанински пут 8, 21000 Нови Сад. 

 

 

Остале информације: 

Понуда се даје на српском језику. 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

Рок за подношење понуда је 13.11.2014. године до 10:00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду 

примљене у писарницу Наручиоца) до 13.11.2014. године до 10:00 часова. 

Отварање понуда обавиће се 13.11.2014. године, са почетком у 11:00 часова, у 

просторијама пословне зграде на Булевару Михајла Пупина бр.25, на IV спрату, крило 

Д. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
                                               

 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

