
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Економско-финансијски софтвер NexTBIZ инсталиран у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, састоји се од основног модула и подмодула који су прилагођени овом Mинистарству, а односе се на финансијско књиговодство, финансијску оперативу (извршење буџета) и рад са трезором кроз: високо параметризовану апликацију за обрачун зарада запослених у установама ученичког стандарда, студентског стандарда и високог образовања којима се врши трансфер средстава за ове намене, обрачун средстава за припремно предшколски програм, обрачун осталих личних примања који немају карактер плата за запослене у министарству, основном и средњем образовању, материјалне трошкове за све високошколске установе и организације појединачно, израду пројектних шема и веза са пројектима у науци и друго.Сви наведени модули имплементирани су у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у складу са прописима из области буџетског рачуноводства Републике Србије.Уговором број 404-02-21/2006-01 од 08.05.2006. године тадашње Министарство науке и заштите животне средине набавило је NexTBIZ апликативни софтвер за потребе Одсека за финансијско-материјалне послове по цени од 586.460,00 динара од пружаоца услуге БИТ Импекс д.о.о.Уговором број 451-02-1333/2007-08 од 29.03.2007. године тадашње Министарство просвете и спорта набавило је NexTBIZ апликативни софтвер за буџетски систем за директног буџетског корисника, по цени од 247.800,00 динара, такође од пружаоца услуге БИТ Импекс д.о.о.Законом о министарствима ("Службени гласник РС" број 16/2011 од 11.03.2011. године), формирано је Министарство просвете и науке (спајањем Министарства просвете и Министарства науке) које је наставило са коришћењем NexTBIZ софтвера за економско-финансијско пословање буџетских корисника за област просвете и за област науке, од истог пружаоца услуге.Од иницијалне куповине основних софтвера, односно основних модула NexTBIZ софтвера за економско-финансијско пословање буџетских корисника за област просвете и за област науке у протеклом периоду у оквиру годишњих уговора о одржавању вршене су дораде, односно адаптације постојећих и испоруке модификованих верзија апликативног софтвера у смислу прилагођавања променама законских и подзаконских прописа и унапређених функција и то кроз:- програмско формирање главне књиге, закључног листа и појединачних књиговодствених картица за сваког индиректног корисника по економским класификацијама;- модернизацију апликативног софтвера у циљу успостављања линијског програмског функционисања информационог система усклађеног са позитивном законском регулативом и софтвером Министарства финансија Републике Србије;- одржавање и иновирање апликације за извештаје по подизворима финансирања прихода, расхода и издатака по изворима финансирања и подрачунима;- обезбеђење старта нове пословне године (неизмирених обавеза по свим параметрима: шифра партнера са свим елементима, према месту носиоца трошкова, програму, извору и подизвору финансирања;- одржавање и унапређење извештаја о структури потраживања и обавеза по валути плаћања;одржавање аутоматске процедуре затварања пословне године по свим економским класификацијама и програмима;- одржавање дела апликација за обрачун аконтације и коначни обрачун за службена путовања у иностранство;- одржавање подпрограма за праћење уговора (по износу, трајању и извршењу уговора по свим нивоима образовања);- одржавање Template-a пратећих решења код исплате зарада у Високом образовању;- одржавање подпрограма за обрачун плата;- одржавање подпрограма за обрачун отпремнина;- инсталацију подпрограмске апликације за Регистар запослених која подразумева аутоматско креирање протокола из постојећих евиденција, преузимање података достављених од стране Управе за трезор и слање података на прописани портал;- одржавање аутоматске процедуре затварања пословне године по свим економским класификацијама у програмима и пројектима;- oдржавање подпрограмске апликације за обрачун зарада по установама и штампање решења за исте, за следеће нивое образовања: ученички стандард, студентски стандард и високо образовање;- одржавање подпрограмске апликације за исплате зарада расељених лица са територије АП КиМ и штампање решења за исте и обрачун економске цене за припремени предшколски програм по групи и штампање решења по градовима и општинама којима се врши трансфер средстава за припремени предшколски програм;- израду појединачних решења за материјалне трошкове за све високошколске установе;израду програмских шема и веза са пројектима у науци;- обезбеђење дневног аутоматског backup-а (чувања података на серверу);- израду збирних образаца биланса стања и извештаја о извршењу буџета и др.На бази реализације годишњих уговора у оквиру којих је вршено иновирање и модернизација основног софтвера у смислу прилагођавања и проширења значајно је повећан обим постојећег основног модула NexTBIZ софтвера у односу на иницијални, чиме је актуелни софтвер у знатној мери, по свом садржају, свеобухватнији и савременији у односу на почетно стање.Иницијални уговори нису обухватили купопродају тзв. кодног кључа, тако да је Привредно друштво БИТ Импекс д.о.о. Београд носилац ауторских права на предметном софтверу, те не постоји могућност за ангажовањем трећих лица за одржавањем и унапређењем система.Као творац техничког решења (власник основног кода/кључа) Привредно друштво БИТ Импекс д.о.о. Београд гарантује Министарству коришћење техничког решења уз доделу привилегија у зависности од корисника до корисника, док сам произвођач остаје власник техничког решења. Ово значи да су права везана за техничко решење задржана од стране аутора. Кориснику односно Министарству се даје право да користи решење под одређеним условима, док се забрањују друге врсте коришћења попут мењања, даље дистрибуције или обрнутог инжењеринга.Министарство има потребу да у одговарајућем поступку јавне набавке закључи уговор о редовном годишњем одржавању NexTBIZ софтвера, јер би у супротном постојао ризик од нарушавања ефикасног функционисања књиговодственог система, немогућности електронског повезивања са системом Управе за трезор који се односи на пренос и преузимање података као и немогућност плаћања.Министарство је 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. године закључивало уговор са привредним друштвом БИТ Импекс д.о.о. Београд о одржавању предметног софтвера на основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и прибављеног мишљења Управе за јавне набавке (број 404-02-1564/14 од 25.04.2014. године, 404-02-1792/15 од 25.06.2015. године, 404-02-1802/16 од 13.06.2016. године, 404-02-1762/17 од 25.05.2017. године и 404-02-2290/18 од 11.06.2018. године) да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.Имајући у виду напред наведено, Министарство се, у складу са чланом 36. став 2. Закона, обратило Управи за јавне набавке, захтевом за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда са понуђачем, БИТ Импекс д.о.о. Београд.Управа за јавне набавке је дана 24.06.2019. године дала мишљење број 404-02-2779/17 да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење поднуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН за јавну набавку услуге одржавање финансијског софтвера.
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