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К О В И Н 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца:    ЈП „Ковински комуналац“ 

Адреса наручиоца:   Ковин, Цара Лазара бр.92 

Интернет страница наручиоца: www.jpkk.rs 

Врста наручиоца:    Јавна предузећа – локална самоуправа 

Врста предмета:    Услуге 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака 
из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке број II-1.2.11/20 - одржавања пословно информационог система 

(PоIS).  

Назив и ознака из општег речника набавке: 77211400 – услуга одржавања и поправке 

софтвера 

 

Број и датум закључења привобитно закљученог уговора у случају преговарачког 
поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона: 
Уговор број 02-3466/9-16 од 12.10.2016.године. 
 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
Члан 36. став 1. тачка 2) Закона који каже да наручилац може да спроводи преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно 

уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом 

искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач. 

Програмски пакет (PоIS) инсталиран је у складу са Уговором број 02-3466/9-16 од 

12.10.2016.године, који је закључен након спроведене јавне набавке. Наведени програмски 

пакет користи се као потпуно интегрални систем. Исти је заштићено ауторско дело 

регистровано од стране привредног друштва „ИнфоСофт“ ДОО из Београда. Предузеће је као 

такво ексклузивни носилац искључивог права над изворним кодом и једини је у могућности 

да пружи услугу техничке подршке и редовног одржавања софтвера. 

У складу са чланом 36. Закона, Наручилац је прибавио Мишљење Управе за јавне набавке број 

404-02-648/20 од 13.02.2020.године за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда. 

 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
„Инфософт“ ДОО Београд, Миленка Веснића бр.3 
 
Остале информације:    / 

http://www.jpkk.rs/

