Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 45 86; 487 45 42 Ф: +381 21 456 060; 456 274
region@vojvodina.gov.rs
Број: 141-404-260/2018-01-6

ДАТУМ: 11. 12.2018.године

На основу члана 36. став 7., а у вези са чланом 55. став 1 тачка 7. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» бр:124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Одлуком о покретању
поступка јавне набавке број:144-404-260/2018-01-01 од 11.12.2018 године (Ред.бр. ЈН
ППБОПЗПП 1.1.2./2018)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(Ред.бр. ЈН ППБОПЗПП 1.1.2./2018)
1)Назив наручиоца:
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
2)Адреса наручиоца:
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
3) Интеренет страница наручиоца:
www.region.vojvodina.gov.rs
4)Врста наручиоца:
Орган државне управе
5) Врста предмета:
добра
6) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет набавке набавке услуга закупа лиценци за коришћење софтверског решења
за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењено
јединицама локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима на територији АП Војводине
Ознака из општег речника набавке: 48331000 програмски пакет за управљање
пројектима

7) Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког
поступка из члана 36. став 1. тачка 4. и 5. Закона: /
8) Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда је члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број:
124/2012, 14/2015 и 68/2015), где је наведено 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 испунити само одређени понуђач.
Наручилац је сходно одредбама члана 36.став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015) дана 25.10.2018. године поднео Управи за
јавне набавке захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Након
прибављеног мишљења Управе за јавне набавке број: 404-02-4528/18 од 06.12.2018. године,
Наручилац је сходно члану 36. став 7. Закона донео Одлуку о покретању поступка.
9)Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Универзитет Едуконс, Сремска Каменица
10)Остале информације:/

Покрајински секретар
Огњен Бјелић
____________________________

