
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ  
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
НАРУЧИЛАЦ:  
Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: 
www.tirsova.rs 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА:  
Здравствена установа 
 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Предмет јавне набавке су услуге  одржавања економско-финансијског софтвера 
NexTBIZ и NexTZU.  
Назив и ознака из општег речника: 50324000 -  Услуге подршке за персоналне 
рачунаре. 
 
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ 
ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ: 
Основ за спровођење предметног преговарачког поступка без објављивања јавног 
позива утврђен је у члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (Службени 
гласник РС 124/2012). 
Наиме, у питању је услуга одржавања економско-финансијског софтвера NexTBIZ, 
који је инсталиран у Универзитетској дечјој клиници у Београду. 
Искључиви носилац ауторских права на предметном софтверу и обвезник 
одржавања изворног кода софтвера (source code) је „BIT IMPEKS“ d.o.o., Београд, 
Љермонтова 13, с тим да је исти пренео ексклузивна ауторска имовинска права на 
продају и одржавање овог пословног програмског  пакета на „BIT THS“ д.о.о. 
Беогрд. 
Имајући у виду напред наведено, као и потребу Наручиоца за предметном услугом  
којом се омогућава несметано обављање економско финансијских послова, 
одржавање постојећег система и испоруку најновијих верзија програма у тренутку 
измене прописа може извшити само наведени понуђач. Евентуално други понуђачи 
не би могли да врше ажурирање постојеће базе прописа, пошто је исту сачинила и 
инсталирала на УДК и носилац је ексклузивног имовинског ауторског права на 
продају, имплементацију и одржавање фирма  „BIT Impeks " д.о.о, ул. Љермонтова 
бр.13, Београд. 
Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење за спровођење преговарачког 
поступка без објављивања јавног позива, број 404-02-1129/14 од 31.03.2014. године. 
 



НАЗИВ И АДРЕСАЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 
Наручилац ће послати позив за подношење понуда понуђачу: 
„BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS“ d.o.o., Београд, Љермонтова 13, 
с обзиром да је исти искључиви носилац ауторских права на предметном софтверу и 
обвезник одржавања изворног кода софтвера, а да је Управа за јавне набавке дала 
позитивно мишљење за спровођење преговарачког поступка без објављивања 
јавног позива, број 404-02-1129/14 од 31.03.2014. године. 
 
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама 
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд, високо приземље, 
кaнцеларија број 207 – учионица. 
Рок за подношење понуда је 30.04.2014. године, до 9:30 часова. 
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно 
истог дана 30.04.2014. године у 10:30 часова.  
 
 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА:  
 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за 
јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда и преговарања  које мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. У противном наступају 
као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. 
 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Добрила Лукић, e-mail: dobrila.lukic@udk.bg.ac.rs.  
 
 
 


