
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: Министарство се, као Наручилац, обратило Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности преговрачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.Предмет наведеног захтева за мишљење је набавка услуге подршке, одржавања и хостовања софтверског решења за вођње евиденције у основним и средњим школама (електронски дневник). Као понуђача коме би био додељен уговор у преговарачком поступку Наручилац је навео групу понуђача Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Таковска 2, Београд, МТС Системи и интеграције д.о.о. Милутина Миланковића 9ж, Нови Београд и ТЕСЛА д.о.о. Присавље 2, Загреб.У образложењу захтева за мишљење, као основ за спровођење ове врсте поступка неведено је да је Министарство  у 2018. години након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара - софтверско решење за вођење евиденције у основним и средњим школама (електронски дневник) закључило уговор број 404-02-71/2018-17 о набавци софтверског решења. У складу са одредбама наведеног уговора, Република Србија је постала власник инсталираног софтверског решења којим је свим јавним основним и средњим школама у Републици Србији омогућено електронско вођење евиденције о образовно-васпитном раду.  Даље је наведено да Министасртво нема на располгаању изворни код софтверског решења, нити има могућност инсталације софтверског решења на другу инфраструктуру, те да је власништво над инфраструктуром и изворним кодом у оквиру групе понуђача којој је додељен уговор у отвореном поступку јавне набавке софтверског решења.Управа за јавне набавке је размотрила наводе из захтева за мишљење, приложену и допуњену документацију и утврдила да у конкретном случају постоје технички разлози и разлози повезани са заштитом ауторских права услед којих само одређени понуђач може да изврши предметну набавку. Наиме, из приложене изјаве предузећа Тесла доо Загреб произилази да је исто власник изворног кода и да своја права на изворном коду није пренео на друга лица, те да је власник свих права интелектуалне својине на софтверском решењу ес Дневник са свим пратећим софтверима који су инсталирани на постојећој ИКТ инфраструктури а која је у власништву Телеком Србија ад Београд и МТС системи и интеграције доо Београд. Такође из приложене изјаве се може закључити да је предузеће Тесла доо Загреб једино које има право измештања система на другу ИКТ инфраструктуру.Чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописано је 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.Чланом 2. истог члана предвиђено је да је наручилац дужан да пре покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка.Имајући у виду све напред наведено, Управа за јавне набавке је дана 15.10.2019. године дала мишљење број 404-02-4219/19 да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење поднуда предвиђеног чланом 36. став 1 тачка 2) ЗЈН за јавну набавку услуге Подршка, одржавање и хостовање софтверског решења за вођење евиденције у основним и средњим школама (електронски дневник).
	Text8: Група понуђача: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Таковска 2, Београд, МТС Системи и интеграције д.о.о. Милутина Миланковића 9ж, Нови Београд и                     ТЕСЛА д.о.о. Присавље 2, Загреб
	Text9: /


