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К у р ш у м л и ј а  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда 

1. Назив, адреса и интернет адреса Наручиоца: Општинска управа општине Куршумлија, 

ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, javnenabavke@kursumlija.org. 

2. Врста предмета набавке: услуге. 

Опис предмета набавке: Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера – 

„Трезор-Саветник“ и „Саветник веб“. 

3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 72267000 Услуге одржавања и 

поправке софтвера. 

4. Основ за примену преговарачког поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива, 

сагласно члану 36. став 1. тачка 2) ЗЈН (због техничких, односно уметничких разлога предмета 

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

само одређени понуђач) и позитивном мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-617/19 од 

19.02.2019.године. 

5. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Општина Куршумлија дужи низ 

година користи  рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“ и услуге Завода за унапређење 

пословања „ЗУП“ Београд које се односе на одржавање наведеног апликативног решења и техничку 

подршку за разрешавање конкретних проблема до којих долази у раду. Радници рачуноводства 

општине Куршумлија обучени су за рад на наведеном програму. Такође, општина Куршумлија је и 

корисник програма „САВЕТНИК ВЕБ“, који служи припрему и састављање буџета, а који са напред 

наведеним програмом стоји у корелацији и употребљава се неодвојиво везано за овај програм. 

6. Имајући у виду да је Завод за унапређење пословања „ЗУП“, ул. Устаничка број 64/14, 11050 

Београд, сходно потврди Завода за интелектуалну својину РС број 2013/588 А-270/2013/1 од 

27.12.2013.године носилац ауторског права за дело под насловом „Трезор-Саветник“, а сходно 

потврди Завода за интелектуалну својину РС број 2016/9878  А-250/2016 од 13.01.2016.године 

носилац ауторског права за дело под насловом „САВЕТНИК ВЕБ“, те да су иста унета у евиденцију 

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

11.12.2013.године под бројем 5601, односно дана 27.12.2016.године, а да се Изјавом датом од стране 

Завода за унапређење пословања „ЗУП“ од 21.01.2019.године наводи да је Завод произвођaч и једини 

искључиви аутор и носилац изворног кода за софтвер Трезор-Саветник и „САВЕТНИК ВЕБ“. 

7. Општинска управа се током 2018.године обраћала Управи за јавне набавке у циљу добијања 

сагласности за спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива, након чега је 
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добијена сагласност број 404-02-375/18 од 30.01.2018.године, по основу које је спроведен 

преговарачки поступак и закључен уговор са „ЗУП“ Београд. 

8. Позив за подношење понуда наручилац доставља: Завод за унапређење пословања „ЗУП“, ул. 

Устаничка број 64/14, 11050 Београд, ПИБ 101744155, МБ 07738749, број рачуна 160-285132-26 и 

205-11912-48.                                      

9. Лице за контакт: javnenabavke@kursumlija.org 
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