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На основу тачке II Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-223               

/2019-01-IV године, а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 

Наручилац: 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ПЛАНДИШТЕ 

                                                            Војводе Путника 38 

26360 ПЛАНДИШТЕ 

 

позива 

 

Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд 

 

   

ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА- 

ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ  ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ 

ЈН 18/2019  Интерни број   4- 226  /2019-01-IV  

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Општина Пландиште, Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38 

-интернет страница Наручиоца: www.plandiste-opstina.rs 

 

2. Врста наручиоца: остало 

3.Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива 

за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2.) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

4. Природа и обим услуга и основна обележја услуга, место извршења услуга, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 

Предмет јавне набавке је јавна набавка услуге – одржавање информационог 

система одељења локалне пореске администрације за потребе Општинске управе 

Пландиште у Пландишту, која ће се спровести у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2.) Закона о 

јавним набавкама. 

Назив и ознака из општег речника набавке:  



72267000 – Услуга одржавања и поправке софтвера 

Софтверски пакет Института «Михајло Пупин» инсталиран је и користи га Одељење за 

Локалну пореску администрацију  Општинске управе Пландиште од 2010. год. Софтвер је 

од великог значаја за рад запослених у одељењу ЛПА. У овом мементу без предметног 

софтвера и његовог редовног годишњег одржавања, рад локалне пореске администрације , 

не би био могућ. 

Потенцијални понуђач је аутор следећег софтверског пакета: 

 -Програмски систем  за анализу пословања локалне пореске администрације 

- Апликација масовне штампе пореских докумената локалне самоуправе; 

-Информациони систем локалне пореске администрације ИС ЛПА. 

Па је у циљу несметаног извршења законских обавеза неопходно спровести предметну 

набавку.Обзиром да је исти понуђач једини овлашћен, да одржава софтвер «Михајло 

Пупин» који је предмет ове јавне набавке и наведени програми његово искључиво 

власништво односно интелектуална имовина тражи се основаност примене преговарачког 

поступка. 

Услуга се изводе према техничкој спецификацији која чини саставни део Конкурсне 

документације. 

Место извођења услуге су поcловне просторије одељења ЛПА у седишту 

Наручиоца у Пландиште, Војводе Путника  бр.38. 

 

5. Број партија уколико се предмет обликује у више партија: 

Ова јавна набавка није обликована у више партија. 

 

6. Уговор о јавној набавци је резервисан за установе, организације или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 

инвалидних лица: 

Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 

инвалидних лица. 

 

7. Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка: 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36 став 

1. тачка 3.) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015) из разлога што Наручилац може спроводити преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлог 

предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку 

може извршити само одређени понуђач. 

 

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 



 

9. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

Конкурсна документација доступна: 

 

Конкурсна документација за предметну набaвку може се преузети са Портала јавних 

набавки http://portal.ujn.gov.rs/. и на интернет страници Наручиоца www.plandiste-

opstina.rs 

 

 10. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, 

подносе се у затвореној коверти или кутији  на адресу Наручиоца: ОПШТИНСКА 

УПРАВА ПЛАНДИШТЕ,  Војводе Путника  бр.38, 26360 Пландиште, са обавезном 

назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за ЈН 18/19 Интерни број  4-226/2019-01-

IV услуга – одржавање информационог система ИС ЛПА за потребе општинске управе", 

поштом или лично преко писарнице Наручиоца. 

На полеђини коверте  обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона 

и име особе за контакт. 

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне  

документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим 

мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу 

понуде, да исту потпише и овери. 

Рок за подношење понуда је 18.07.2019. године до 12,00 часова. 

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

примљене у писарницу Наручиоца) до 18.07.2019. године до 12,00 часова. 
Неблаговремене  понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити 

понуђачу. 

  11. Место, време и начин отварања понуда и преговарања: Отварање понуда 

обавиће се у просторијама Наручиоца у Пландишту, Војводе Путника 38,  мала сала, дана 

18.07.2019. године, у 12:30 часова. Отварање понуда је јавно. 

 12. Предмет преговарања: Предмет преговарања биће цена. Из наведених разлога 

овлашћени представници понуђача морају у оквиру пуномоћи имати јасно прецизирана 

овлашћења за измену првобитне понуде (у смислу да ли имају ограничења у смислу 

измене првобитне понуде у делу понуђене цене као и границе тих овлашћења,или је 

овлашћење неограничено). 

 13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда и преговарања: Представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда и преговарања уз прилагање писменог овлашћења за лице које ће 

присуствовати отварању понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико 

представник понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати 

статус опште јавности.  

 14. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће у року од једног дана 

од дана окончања преговарања донети одлуку о додели уговора. 

  Наручилац задржава право да: 

  - додели уговор једном понуђача зависно од повољности понуде 

  - обустави поступак јавне набавке. 

http://portal.ujn.gov.rs/


           15. Лице за контакт: Душица Чабиловски, послови јавних набавки, e-mail: 

dusica.bosankic@plandiste-opstina.rs 

16.   Остале информације : 

Понуда се даје на српском језику 

Понуда са варијантама није дозвољена 

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

 


