
 

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

ЈН бр 4/2015 ПП-1 

 

~ 1 ~ 

 

На основу члана 36. Став 7., члана 55. став 1. тачка 7) и члана 57.  Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12), и  Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке услуга бр. О-4/2015/1004-08 од дана 06.02.2015. године, наручилац  

Назив и адреса наручиоца:   ЈКП „Градска топлана“  Зрењанин. ул. Панчевачка 55, Зрењанин 

Врста наручиоца:   Јавно комунално предузеће – Локална самоуправа 

Интернет страница наручиоца:      www.gradskatoplanazr.rs 

 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда 

у складу са мишљењем Управе за јавне набавке бр. 404-02-4327/14 од дана 12.01.2015.године 

 
1. Врста предмета набавке:   Услуге 

 

Опис предмета набавке: Услуге одржавања информационог система „FRIP“  које су нам 

неопходне јер смо 2011 године кроз спроведену  јавну набавку мале вредности за набавку 

софтвера – Пословног система од  понуђача „Прокомсофт“ д.о.о, Нови Сад купили Рачунарски 

програм „FRIP - Финансијско рачуноводствени информациони подсистем“ који нам служи за 

вођење пословних књига у оквиру предузећа и повезивања истих у целину.  

Сада имамо потребу за одржавањем овог софтвера који нам је неопходан а наведени понуђач је 

носилац ауторског права истог. 

 

2. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  

Назив из ОРН:        Услуге одржавања и поправке софтвера 

Ознака из ОРН:    72267000 

 

3. Број и датум закључења првобитног уговора _____________________-_________(само у 

случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона о јавним набавкама) 

 

4. Основ за примену преговарачког поступка:   Основ из члана 36. став 1. тачка 2. ЗЈН   - 

Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета  јавне набавке или из разлога 

повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;  

 

5. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:  

Понуђач кога позивамо на преговарање је носилац ауторског права за рачунарски програм „FRIP-  

Финансијско рачуноводствени информациони подсистем“ који нам је имплементиран и за који 

нам је потребна ова услуга одржавања због које спроводимо набавку. 

 

6. Позив за подношење понуда наручилац доставља: 

Предузећу „Прокомсофт“ д.о.о, Нови Сад, ул. Футошка бр. 35 као носиоцу ауторског права за     

рачунарски програм „FRIP“. 

 

7. Лице за контакт:  

Код  наручиоца  је Драган Коцић , 

 е-мајл:      dragan.kocic@gradskatoplanazr.rs,   

 тел: 064/8438043                


