
          

 

        

 

 

 

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 404-73 од 08.08.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 

08.08.2017. године објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, 

Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs 
2. Врста наручиоца: локална самоуправа 

3.Врста предмета набавке: услуге 

4.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“ 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

-72000000 Услуге информационе технологије: саветодавне услуге,израда 

апликација,интернет и подршка 

5. Основ за примену преговарачког поступка: Чл.36. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 124/12,14/2015,68/2015) с обзиром да је 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РЕНТАБИЛНОСТ ПОСЛОВАЊА ,Устаничка 64/14, 

Београд носилац ауторског права за овај софтвер 

 

   Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Општина Мали 

Зворник је 2003.године извршила набавку софтверског програма-Саветник који 

обухвата књиговодство буџета,обрачун зарада,финансијско књиговодство,основна 

средства и др. . ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РЕНТАБИЛНОСТ ПОСЛОВАЊА 

,Устаничка 64/14, Београд је аутор предметног софтверског пакета и као аутор 

једини квалификован да врши одржавање предметног софтверског пакета. 

 Рачуноводствени софтвер Трезор обухвата: буџетско рачуноводство (модули: 

финансијско рачуноводство, планирање, извештавање), ликвидатуру, пренос 

средстава и обрачун осталих примања. Завод за унапређење пословања д.о.о. 

Београд једини је и искључиви аутор и носилац изворног кода за софтвер „Трезор – 

Саветник“, што исти потврђује Изјавом датом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу. 

 Обзиром на напред наведено, Општина Мали Зворник, дана 16.05.2017.године 

обратила се Управи за јавне набавке  захтевом за мишљење о основаности примене 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  по основу 

члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама .Након разматрања захтева и 



увида у приложену документацију Управа за јавне набавке дала је позитивно 

мишљење о испуњености услова за примену напред наведеног поступка набавке 

,број 404-02-1793/17 од 30.05.2017.године, заведено код наручиоца под бројем 06-

813/1 од 06.06.2017.године. 

6.Позив за подношење понуда наручилац доставља  понуђачу : 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РЕНТАБИЛНОСТ ПОСЛОВАЊА ,Устаничка 64/14, 

Београд 

 
  
 

Лице за контакт:Драгана Марковић,email:dragana.markovic@malizvornik.rs 

 

 

 

 

        


