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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
 БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15, у 
даљем тексту: Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13), Мишљења о 
основаности примене преговарачког поступка Управе за јавне набавке Републике Србије број 404-02-1768/15 од 
15.05.2015. године, код наручиоца примљено под бројем 406 од 21.05.2015. године – да су испуњени услови за 
примену преговарачког поступка предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) Закона, и Одлуке о покретању 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 424 од 27.05.2015. године за набавку 
услуга бр. 04/15 под називом:  Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију 
студентских картица – Student Card System за школску 2015/2016. годину наручилац, установа Студентски центар 
у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац обавештава о покретању преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга бр. 04/15  под називом: Апликативни софтвер 
за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 
2015/2016. годину. 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1 34000 Крагујевац. 
 Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 
ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предметна јавна набавка услуга број 04/15 спроводи се у у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда у складу са одредбама члана члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) и Мишљења о основаности примене преговарачког поступка Управе 
за јавне набавке Републике Србије број 404-02-1768/15 од 15.05.2015. године, код наручиоца примљено под 
бројем 406 од 21.05.2015. године – да су испуњени услови за примену преговарачког поступка предвиђеног 
чланом 36. став 1. тачка 2) Закона. 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је набавка услуга број 04/15 под називом: Aпликативни софтвер за електронски 
систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2015/2016. годину. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  
Програмски пакети и информациони системи – 48000000 
Врста, опис и остали елементи понуде дати су у у спецификацији предмета набавке и обрасцу понуде: 

Прилог 3 и Прилог 6 конкурсне документације. 
Место вршења услуге је у седишту установе на адреси:  Студентски центар у Крагујевцу  ул.Радоја 

Домановића број 1, 34000 Крагујевац. 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  
- члан 36. став 1. тачка 2)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), којим је 
прописано да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива, ако због 
техничких односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом 
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.  
-Мишљења о основаности примене преговарачког поступка Управе за јавне набавке Републике Србије број 404-
02-1768/15 од 15.05.2015. године, код наручиоца примљено под бројем 406 од 21.05.2015. године – да су 
испуњени услови за примену преговарачког поступка предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) Закона, а 
достављено на основу Затева за мишљење о основаности примене преговарачког постука без објављивања 
позива за подношење понуда Студентског центра у Крагујевцу број 359 од 07.05.2015. године. 

На основу датог мишљења, у предметној јавној набавци услуга број 04/15, испуњени су услови за 
примену преговарачког поступка предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 
РС“, бр. 124/12 и 14/15). 
РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

Установа Студентски центар у Крагујевцу од 2007. године користи Student Card System Студентски 
центар – СЦС СЦ за издавање картица, динамичку заштиту података и информација, аутоматску обраду и 
евидентирања података о корисницима услуге смештаја и исхране у домовима Центра.  

Испоручилац Student Card System Студентски центар – СЦС СЦ је организација „Тецхномедиа“ доо из 
Крагујевца, која је уједно и аутор наведеног софтвера. Систем користи електронске картице уместо домских и 
абонентских легитимација и папирнатих бонова. Постоје две врсте годишњих лиценци (лиценца за новоиздате 
картице и лиценца за продужене картице). Од тренутка увођења - до данас, инсталирани систем је мењан и 
прилагођаван у складу са захтевима Закона о ученичком и студентском стандарду, подзаконских аката –  
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правилника по том закону и у складу са нашим захтевима. Систем је инсталиран у свим објектима и запослени су 
обучени за рад. За потребе овог система набављена је и специфична опрема (читачи картица, штампачи 
електронски картица, фискални штампач,.…). У току досадашње експлоатације није било безбедоносних 
проблема и пропуста.  

На основу Потврде о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права 
Завода за интелектуалну својину Републике србије број: А-236/2010/2 од 30.11.2010. године дефинисано је да 
Student Card System Студентски центар – СЦС СЦ има третман лиценце, чији је власник организација 
Тецхномедиа доо, ул. Краља Александра I Карађорђевића 88/I-2, 34000 Крагујевац, која поред наведеног, доказ о 
власништву потврђује и Изјавом одговорног лица о власништву над кодом и ауторском праву од 05.05.2015. године.  

Наручилац није власник софтверског кода. Свака промена ауторског кода и свака промена софтвера без 
овлашћења, повредила би интерес носиоца ауторског права, а истовремено би довела и до озбиљних проблема 
у функционисању већ имплементираног система.  
НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Тецхномедиа д.о.о, Краља Александра I Карађорђевића 88/I-2, 34000 Крагујевац, ПИБ: 101034512, 
матични број: 17368788 – власник софтверског кода - лиценце, доказ - потврда о уношењу у евиденцију и 
депоновању ауторских дела и предмета сродних права издата од стране Завода за интелектуалну својину Број: А-
236/2010/2 од 30.11.2010. године и Изјава одговорног лица  о власништву над кодом и ауторском праву од 05.05.2015. 
године.  
 


