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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број:III-404/2-36/2017 

Дана: 27.3.2017.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012, 14/2012 и 68/2015), и Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда 

од 27.3.2016.године, В.Д.Начелника општинске управе општине Куршумлија, доноси 

О Д Л У К У 

о додели уговора у преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда 

Општинска управа општине Куршумлија, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 

III-404/2-36/2017, Уговор у јавној набавци услуга поправке и одржавања рачуноводственог 

софтвера – „Трезор-Саветник“ додељује понуђачу Завод за унапређење пословања „ЗУП“ д.о.о. 

Београд, ул. Устаничка број 64/14, 11050 Београд, као најповољнијем понуђачу по понуди број 

III-404/2-36-1 од 21.3.2017.године. 

Уговорена цена износи 180.000,00 динара без ПДВ-а, односно 216.000,00 динара са 

ПДВ-ом. 

Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е: 

Набавка услуга и одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“, (Ознака 

у речнику и шифра: 72267000 Услуге одржавања и поправке софтвера),  је предвиђена  Планом 

јавних набавки општине Куршумлија, под редним бројем 1.2.4., врста поступка – преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда, подаци о апропријацији у буџету, 

односно финансијском плану: Финансијски план општинске управе општине Куршумлија, 

позиција 42, економска класификација 423221 – услуге одржавања рачунара.  

Процењена вредност јавне набавке је 240.000,00 динара. 

Преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно члану 36. став 1. тачка 2) ЗЈН 

спроводи се из разлога што због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне 

набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само 

одређени понуђач, у складу са позитивним мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-

515/17 од 13.3.2017.године. 



2 

 

Позив за подношење понуде се упућен је понуђачу: Завод за унапређење пословања 

„ЗУП“ д.о.о. Београд, ул. Устаничка број 64/14, 11050 Београд. 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је покренут на 

основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама из следећих разлога: 

Разлози за упућивање позива наведеним лицима: Општина Куршумлија је Уговором о 

одржавању програма Саветник од 18.01.2002.године набавила и још увек користи програм 

„Трезор-Саветник“. Сходно потврди Завода за интелектуалну својину РС 990 број 2013/5880 А-

270/2013/1 од 27.12.2013.године утврђено је да је  Завод за унапређење пословања „ЗУП“ носилац 

ауторског права за дело под насловом „Трезор-Саветник“, те да је исто унето у евиденцију 

депонованих ауторских дела и предмета сродних права у Заводу за интелектуалну својину дана 

11.12.2013.године под бројем 5601, а на основу Изјаве о власништву датом од стране Завода за 

унапређење пословања „ЗУП“ од 26.01.2017.године да је „ЗУП“ још увек власник кода 

рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. III-404/2-36/2017од 27.3.2017. године, 

комисија за јавне набавке, констатовала је следеће: 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспела је 1 (једна) 

понуда и то:   

1. Завод за унапређење пословања „ЗУП“ д.о.о. Београд, ул. Устаничка број 64/14, 11050 

Београд, ПИБ 101744155, МБ 07738749, број рачуна 160-285132-26, заступник Миомир 

Радовић. 

 

Завод за унапређење пословања „ЗУП“ д.о.о. Београд нуди услуге поправке и 

одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“ врши по следећим условима:  

 

Укупна цена: 180.000,00 динара без ПДВ-а, односно 216.000,00 динара са ПДВ-ом.  

Понуђена цена за један месец: 15.000,00 динара без ПДВ-а. 

Рок плаћања: 20 дана од дана пријема фактуре/рачуна; 

Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

Рок приступа интервенцији: 72 сата рачунајући од момента пријаве.  

Уговор ће бити закључен на период од једне године. 

 

 Поступку отварања понуда није присуствовао овлашћени представник понуђача, тако да 

није спроведен поступак преговарања, а понуђена цена се сматра коначном. 

 Приликом разматрања понуде овог понуђача комисија је водила рачуна о томе да 

понуђена цена није већа од упоредиве тржишне цене у односу на одговарајући квалитет услуге.  

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и 

прихватљиву.    

 

   Примљену понуду понуђача  која је оцењена као одговарајућа и прихватљива, 

комисија рангира примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на 

следећи начин: 
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