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     Република Србија 

  УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

               Бр. 404-02-4458/17 

        Датум, 5.1.2018. године 

        Б е о г р а д 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

 

                                                                                                                   Трг ослобођења 9 

                                                                          Кула 

 

На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев наручиоца Дом здравља 

Кула, број 3729 од 12.12.2017. године и допуне захтева број 3932 од 28.12.2017. године, 

Управа за јавне набавке даје следеће: 

 

 

М и ш љ е њ е 

 

 

            ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН, за јавну 

набавку услуга одржавања софтвера у књиговодству, по партијама и то: 

- одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА; 

- одржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 

 Наручилац Дом здравља Кула се дописом, број 3729 од 12.12.2017. године, који 

је у Управи за јавне набавке примљен дана 14.12.2017. године, обратио Управи за јавне 

набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда.  

            Предмет наведеног захтева за мишљење је јавна набавка услуга одржавања 

софтвера у књиговодству, по партијама и то: 

- одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА; 

- одржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО. 

 Као потенцијалног понуђача којем би доделио уговор у преговарачком поступку 

наручилац је навео привредно друштво „HELIANT“ д.о.о. из Београда. 

У образложењу захтева као основ за примену преговарачког поступка наручилац 

је навео да је предмет јавне набавке услуга одржавања програмских пакета у 

књиговодству, за коју понуду могу доставити само аутори програмских пакета чије је 

одржавање предмет јавне набавке. С обзиром да су у претходној 2016. години 

приликом набавке програмских пакета у књиговодству сви понуђачи доставили понуде 

за израду програмских пакета заједно са писмима о ауторизацији за понуђене 

програмске пакете, тако је и изабрани понуђач „HELIANT“ д.о.о. из Београда уз понуду 

доставио писмо о ауторизацији, тј. изјаву да су једино они овлашћени за одржавање 

програмских пакета у књиговодству који су предмет ове јавне набавке. Наведно је и да 
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постоји потреба наручиоца за предметном врстом услуге, јер је неопходно обезбедити 

континуирани рад на рачунарима који користе одређене рачунарске програме, које 

треба и даље по истеку напред наведених уговора редовно одржавати и мењати у 

складу са променама које налаже РФЗО, Министарство здравља, Пореска управа и 

други државни органи и организације. Понуђач „HELIANT“ д.о.о. из Београда, као 

аутор програмских пакета у књиговодству једини је овлашћени понуђач за одржавање 

програмских пакета који су предмет ове јавне набавке. 

У прилогу захтева наручилац је поред осталог приложио копије: 

- уговора број 3841 од 30.12.2016. године за партију 1 – набавка и одржавање 

програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА; 

- обрасца понуде и образац структуре цене за партију 1, који су саставни део 

уговора број 3841 од 30.12.2016. године; 

- уговора број 3842 од 30.12.2016. године за партију 2 – набавка и одржавање 

програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО; 

- обрасца понуде и образац структуре цене за партију 2, који су саставни део 

уговора број 3842 од 30.12.2016. године; 

- изјаве понуђача од 12.12.2016. године, достављене уз понуде за партију 1 и 

партију 2. 

Управа за јавне набавке је дописом број 404-02-4458/17 од дана 21.12.2017. 

године позвала наручиоца да допуни захтев за мишљење на начин што ће доставити 

изјаве потенцијалног понуђача „HELIANT“ д.о.о. из Београда које су новијег датума, то 

јест из којих се може закључити да је исти и даље искључиви носилац ауторских права 

на предметним софтверима. 

Наручилац је дописом број 3932 од 28.12.2017. године, који је Управа за јавне 

набавке примила дана 3.1.2018. године доставио копију изјаве потенцијалног понуђача 

„HELIANT“ д.о.о. из Београда број 2350/2017 од 27.12.2017. године. 

Чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити 

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. 

 Чланом 36. став 2. прописано је да је наручилац дужан да, пре покретања 

преговарачког поступка из става 1. тачка 2. до 6, захтева од Управе мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка.  

 Ставом 4. истог члана прописано је да је Управа дужна да, у року од десет дана 

од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, испита постојање основа за 

спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од наручиоца захтевати 

додатне информације и податке неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја 

за давање мишљења. 

 Управа за јавне набавке је размотрила наводе из захтева за мишљење и 

приложену документацију и утврдила да је у питању набавка коју због техничких 

разлога може да испуни само одређени понуђач. Наиме, из приложене документације, 

произлази да је предметне софтвере у могућности да одржава искључиво понуђач 

„HELIANT“ д.о.о. из Београда који је уједно и искључиви носилац ауторских права над 

наведеним софтвером. Имајући у виду наведено, мишљења смо да у конкретном 

случају постоје технички разлози услед којих предметну јавну набавку може да испуни 

само одређени понуђач, те да је основана примена преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 2. ЗЈН. 

            Напомињемо да је мишљење Управе засновано на оцени о испуњености 

формално правних услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива 

за подношење понуда. Датим мишљењем Управа ни на који начин не улази у питање 
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целисходности јавне набавке за коју наручилац намерава да спроведе преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда. 

           Поред тога, указујемо да је наручилац у обавези да, у складу са чланом 36. став 8. 

ЗЈН, обезбеди да уговорена  цена у преговарачком поступку не буде већа од упоредиве 

тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета јавне набавке. 

 

  

 

 

                                                                                                      В. Д. ДИРЕКТОРА   

                                                                                         

                                                                                                     

                    др Предраг Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


