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Обавештење 

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда за јавну набавку услуге 

– Услуга одржавања софтверских пакета ИНФОТИМЕ и ИНФОБ, по партијама, 

редни број набавке 5/16 

 

  

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

 - Институт за кукуруз „Земун Поље“,  

 - Слободана Бајића 1, 11185 Београд, Земун,  

 - Интернeт адреса: www.mrizp.rs. 

  

 2. Врста наручиоца: Oстало. 

 

 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

- Услугe -  Услуге програмирања и саветодавне услуге. 

- Ознака из општег речника набавке:  

 72200000 – Услуге програмирања и саветодавне услуге. 

 

4. Основ за примену поступка и подаци који оправдавају његову примену:  

Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива 

за подношење понуда, на основу члана  36. став 1. тачка 2. ЗЈН: „ако због 

техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога 

повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само 

одређени понуђач“.  

Привредно друштво „ДВП“ д.о.о., улица Хаџи Проданова број 26/3, 11000 

Београд за потребе евиденције радног времена, програма праћења 

производње, комерцијалних послова и финансијско књиговодствених послова 

изградило комплетно програмско решење путем програмских пакета 

ИнфоТИМЕ и ИнфоБ. Поред редовног одржавања наведених програма указала 

се потреба за њиховим  унапеђењем са постојеће верзије на нову верзију 

програма, која прати тржишне потребе Института и омогућава примену нових 

технологија. Испоручена верзија програма развијена је и оптимизирана за рад 

са новим оперативним системом Win 10 и Win 8. 

У прилогу допуне захтева за мишљење наручилац је доставио копију Уговора 

број 6/45 од 14.01.2003. године, копију Уговора број 836/01 од 03.10.2006. године и 

изјаву привредног друштва „ДВП“д.о.о. о ауторским правима и власништву над 

изворним кодом програма ИнфоТИМЕ и ИнфоЛАБ (нова верзија програмског 

пакета ИнфоБ). 

За спровођење предметног поступка јавне набавке, Наручилац је добио 

мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-1327/16 од 06.06.2016. године о 

испуњености формално правних услова за примену преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда. 

 

 5. Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење 

понуде:  

- „ДВП“ д.о.о., улица Хаџи Проданова број 26/3, 11000 Београд. 

 

 

 

http://www.mrizp.rs/

