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На  основу  члана 17. Статута Високе железничке школе струковних студија (број: 2114/6-

1 од 28.11.2018.године), члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке преговарачким 

поступком без објављивања позива за подношење понуда (број: 54/5-2/2 од 04.03.2019. 

године), објављује се 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке преговарачким поступком без објављивања позива за 

подношење понуда 

 

1) НАРУЧИЛАЦ: Висока железничка школа струковних студија, ул. Здравка Челара 

бр. 14, Београд, МБ: 07032471, ПИБ: 100123346.  

2) ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа. 

3) ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка преговарачким поступком без објављивања 

позива за подношење понуда. 

4) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуга - одржавања и поправке софтвера.                                                   

5) ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 72267000 - услуга одржавања и 

поправке софтвера 

6) ЈАВНА НАБАВКА ПОДЕЉЕНА ЈЕ НА ПАРТИЈЕ:  

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“, 

Друга партија: Софтверски програм под називом „Knjigovodstveno aplikativni 

softwer za budžet“, 

Трећа партија: Информациони систем ФИС (организација, евидентирање и праћење 

наставних процеса). 

7) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:  Најнижа понуђена цена. 

8) НАЧИНИ ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Преко Портала 

јавних набавки portal.ujn.gov.rs и са интернет странице Наручиоца www.vzs.edu.rs. 

9) РОК И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Заинтересовани понуђачи могу да 

поднесу понуде у складу са овим позивом и конкурсном документацијом, 

најкасније 15.03.2019., године до 12,00 часова. 



Понуда се подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти овереној 

печатом. Понуђач понуду подноси на адресу Наручиоца, Београд, ул. Здравка 

Челара 14, у канцеларији Школе бр. 56, радним данима од 8,00 - 15,00 часова. 

Напомињемо да понуда мора бити примљена код Наручиоца најкасније до 

15.03.2019., године до 12,00 часова. Понуда мора имати ознаку „Понуда за јавну 

набавку 54/5-2/ 2019., НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини мора бити назначен назив, 

број телефона, адреса понуђача и име контакт особе. 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она која није примљена од стране 

наручиоца до датума и часа који је одређен у овом Позиву и исте неће бити 

разматране. 

10) РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:  Минимум 30 (тридесет) дана од дана отварања 

понуда. 

11) ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА: Благовремено 

поднете понуде биће јавно отворене у просторијама Наручиоца 15.03.2019. године 

у 12,15 часова, у канцеларији бр. 55,  а преговарање о елементима уговора је у 

12,30 часова.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда и преговарања могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача који су дужни да својство представника докажу 

предајом својих овлашћења.  

12) РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Одлука о додели 

уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

13) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА: У вези са конкурсном 

документацијом могу се добити искључиво писаним путем на e-mail адреси 

Наручиоца: javnenabavkevzs@gmail.com, контакт особа: Снежана Михољчић. 

 

 

 

 

 

 

 

 


