
 1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

БРОЈ:   J01.01-856/7 

ДАТУМ:  09.05.2018.   

Л А З А Р Е В А Ц  

                  

На основу члана  55. став 1. тачка 7), Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр.124/2012, 

14/15 и 68/15) ЈПКП „Лазаревац“ објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за јавну набавку услуга Закуп софтвера ОМНИ ДАТА ЈН 08/18 (1.2.84) 

 

у складу са чланом 36. став 1, тачка 2)  Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" 

бр.124/2012,14/15 и 68/15) 

 

Подаци о наручиоцу:                       ЈПКП „Лазаревац“, Николе Вујачића 28, 11550 Лазаревац,  

                                                                  МБ 07013922, ПИБ 102129944, Шифра делатности 3600 

 

Адреса наручиоца: 

 

Лазаревац, ул. Николе Вујачића 28 

Интернет страница 

наручиоца: 

 

www.jpkp.rs 

 

Врста наручиоца: Наручилац  у смислу  члана  2 став 1  тачка 2 подтачка 3 Закона о јавним 

набавкана („Сл. гласник РС ” бр. 124/12; 14/15 и 68/15) 

 

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

јавне набавке број 08/18 (1.2.84) 

 

Врста предмета: 

 

услуге 

 

Опис предмета, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке:  

Предмет јавне набавке: Закуп софтвера ОМНИ ДАТА 08/18 (1.2.84)  

Ознака из општег речника: 72250000 системске услуге и услуге подршке 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

  

Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012) (ако због 

техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом 

искључивих права, набавку може изврштити само одређени понуђач)  и Мишљење Управе за јавне 

набавке, број: 404-02-1065/18 од 03.04.2018.године.  

 

Набавка се односи на одржавање лиценци – закуп софтвера система НАПЛАТА за обрачун и наплату 

комуналних услуга. 

Аутор дела – рачунарски програм: НАПЛАТА – СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН И НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА – 

СОФТВЕРСКЕ КОМПОНЕНТЕ је Милан Ђорђевић, Стефана Дечанског 37, Шабац.  

Агенцији за израду компјутерских програма ОмниДАТА Шабац, Милоша Обилића 11, Шабац аутор је дао 

ексклузивно (искључиво) право на испоруку, изнајмљивање, уступање и одржавање софтверских 

лиценци система за обрачун и наплату комуналних услуга - НАПЛАТА, и то за кориснике софтвера са 

којима је дистрибутер већ имао или има склопљене корисничке уговоре закључно са 31.12.2012. године.  

Како је уговор са ЈПКП Лазаревац склопљен пре наведеног датума, ниједан други понуђач не може 

пружити предметну услугу на постојећем програму који користимо. 
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 Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

 

Агенција за израду компјутерских програма ОмниДАТА, Милоша Облића 11, Шабац, ПИБ: 102345992, 

матични број: 55533032 

 

Остале информације: 

Понуђач доставља понуду у једној  затвореној и запечаћеној коверти или омоту са ознаком “Понуда за 

јавну набавку услуга - Закуп софтвера ОМНИ ДАТА ЈН 08/18 (1.2.84) - НЕ ОТВАРАТИ“ 

Пожељно је да понуђач понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих 

докумената након отварања понуде, односно повезану јемствеником и запечаћену. Понуђач понуду 

подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или омота обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.   

Благовременом понудом сматраће се понуда  поднета на адресу:  

 

Јавно предузеће за комуналну  привреду „Лазаревац“  

Николе Вујачића 28 

11550 Лазаревац 

 

уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 18.05.2018. године до 10:00 часова. 

 Понуђач који не доставља понуду преко поште, већ је предаје на писарници, на горе наведеној 

адреси, Наручилац ће по пријему понуде назначити датум и сат њеног пријема према редоследу  

подношења и понуђачу ће издати потврду о пријему у којој ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда поднета по истеку датума и сата одређених у позиву за подношење понуда, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену, са 

назнаком да је поднета неблаговремено.   

 

Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 18.05.2018. године у 10:30 часова. 

Поступак преговарања спровешће се истог дана, с тим да ће почети најкасније 15 минута након 

завршетка јавног отварања понуда, у просторијама Наручиоца, на адреси Николе Вујачића 28, 

Лазаревац. 

 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца 

поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

За поступак преговарања потребно је поднети посебно овлашћење за учешће у поступку преговарања. 

Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда и овлашћење за учешће у поступку преговарања могу 

бити дати у оквиру истог документа, с тим да мора бити наглашено да се односи на оба поступка. 

Представници понуђача који не поднесу потписано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда, могу поступку јавног отварања понуда присуствовати искључиво у својству јавности, што значи 

да не могу активно учествовати у поступку отварања понуда (немају право давања примедби на поступак 

отварања понуда, немају могућност увида у податке из понуде који се уносе у записник, неће моћи да 

потпишу и преузму записник и сл). 

 

Лице за контакт: Ана Здравковић, Николе Вујачића 28, 11550 Лазаревац, факс 011/8127-846 мејл: 

komercijala@jpkp.rs 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                      

                                 

 


