
страна 1 од 2 
 

Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац                                                                  
Број: IV-404-10-4/2020 
Дана: 3.4.2020. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs  
            
 
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Општинска управа општине Нови Кнежевац објављује 
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца – Општинска управа општине  Нови 
Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, интернет страница 
www.noviknezevac.rs  
 
Врста наручиоца – Јединица локалне самоуправе. 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке – Предмет јавне 
набавке која се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда је набавка услуга бр. ЈН 1.2.2/2020 – Услуге одржавања програма ЛПА.  
Ознака из општег речника набавке: 72267000 – услуге одржавања и поправки софтвера. 
 
Правни основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену – У циљу несметаног функционисања Општинске управе општине Нови Кнежевац, 
у домену утврђивања, наплате и контроле јавних прихода, постоји потреба за набавком 
услуга, чији је предмет одржавање програма (информационог система) локалне пореске 
администрације, тако да предметну набавку намеравамо спровести у преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда.  
Правни основ за спровођење ове врсте поступка проналазимо у члану 36. став 1. тачка 2) 
Закона, којим је прописано 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 извршити само одређени понуђач.  
Будући да смо од 2009. године, били укључени у пројекат фискалне децентрализације 
Србије, у оквиру кога смо добили на коришћење информациони систем локалне пореске 
администрације – ИС ЛПА за подршку пословним процесима, који је израдио Институт 
„Михајло Пупин“ ДОО Београд, са истим смо потписали Уговор о пружању услуга 
обезбеђења коришћења Информационог система локалне пореске администрације.  
Докази који оправдавају примену поменутог поступка у предметном поступку јавне набавке 
јесу: 

• Изјава о власништву – Информациони систем локална пореска администрација, 
бр.3160/1-19 од дана 3.12.2019. године, 

• Извештај о увођењу информационог система локалне пореске администрације – ИС 
ЛПА у општинске и градске управе Републике Србије бр.711/1-18 од дана 22.3.2018. 
године, 

• Потврда Завода за интелектуалну својину бр.2014/162-А-2013/0285 од дана 16.1.2014. 
године, 
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• Уговор бр.II-00-09-2 закључен дана 19.5.2010. године, 
• Анекс 1 Основног уговора, бр. IV-09-3 закључен дана 21.3.2011. године, 
• Мишљењe Управе за јавне набавке бр.404-02-1314/20 од дана 19.3.2020. године. 

 
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда – 
Институт „Михајло Пупин“ д.о.о., Волгина бр.15, 11060 Београд, Србија 


