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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Назив наручиоца: ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Адреса: Београд, ул. Здравка Челара бр. 14 

Интернет адреса: office@vzs.edu.rs 

Интернет страница: www.vzs.edu.rs 

Врста наручиоца: Установа 

Врста предмета набавке:  услуге 

Опис предмета набавке: услуга одржавања и поправке софтвера 

Ознака из општег речника: 72267000-услуга одржавања и поправке софтвера 

Основ за примену преговарачког поступка:  члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/13, 14/15 и 68/15). 

 

Јавна набавка спроводи се по партијама:  

1. Прва партија: услуга одржавања књиговодственог програма – Рачунарски 

програм за вођење финансијског књиговодства, обрачун за редован рад, 

обрачун накнада за породиље, обрачун боловања преко 30 дана, обрачун 

накнада за запослене, обраду разних врста уговора, података и извештаја за 

Управу за  трезор и Пореску управу под називом: „ILEVZS“. 

2. Друга партија: Софтверски програм под називом „Knjigovodstveno aplikativni 

softwer za budžet“. 

3. Трећа партија: Информациони систем ФИС (организација, евидентирање и 

праћење наставних процеса). 

 

Подаци који оправдавају његову примену:  

Одржавање и поправка софтвера који су предмет набавке може да врши само одређени 

понуђач за сваку од партија из разлога повезаних са заштитом искључивих права, јер 

сваки од понуђача има једино ексклузивно право на одржавање програма, по основу изјава  

понуђача о власништву над изворним кодом, и то: 
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- Изјава о власништву над изворним кодом од 24.02.2020. године дата од 

власника изворног кода  Иле Мијатовић.  

- Изјава о власништву над изворним кодом од 24.02.2020. године дата од 

власника изворног кода  „Software product“.  

- Изјава број: 293 од 27.02.2020. године дата од аутора и власника изворног кода  

Електортехнички факултет Универзитета у Београду. 

 

Пре покретања преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

поднет је Захтев Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене 

преговарачког поступка, поводом кога је Управа за јавне набавке издала Мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда, број:404-02-1111/20 од 10.03.2020. године, заведено у Школи под број: 469/1 од 

16.03.2020. године. 

 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

1. Прва партија: Иле Мијатовић, Београд, Тоше Јовановића бр. 22/10,  

јмбг 1112956710274 . 

2. Друга партија: Software product доо Београд, Милана Ракића бр. 114/а,  

ПИБ: 100022115, МБ: 07742401.  

3. Трећа партија: Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд, 

Булевар краља Александра бр.73,  

ПИБ: 100206130, МБ: 07032498. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


