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О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
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1. Наручилац: Градска општина Стари град, Београд, Македонска број 42, интернет
страница Наручиоца www.starigrad.org.rs
2. Врста наручиоца: Локална самоуправа
3. Опис предмета јавне набавке: Услуга дораде и одржавањa постојећег књиговодственог
програма.
Према општем речнику набавки предмет јавне набавке сврстава се у категорију –
72267000- одржавање и поправка софтвера.
4. Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са чланом 36.став 1. тачка 2. Закона.
Основ за примену преговарачког поступка налази се у томе што је ово поступак за
одржавање софтера за дораде и одржавањa постојећег књиговодственог програма,  који је
израдио понуђач „Самостална агенција „Vam-Soft“Милан Вучић, ПР.
Самостална агенција "Vam soft" Милан Вучић ПР, дана 07.11.2013. године уписана је код
Ауторске агенције за Србију под бројем 100/2013  као носилац ауторског права на
компјутерском софтверу: материјално- финансијски, књиговодствено-рачуноводтсвени и
административно канцеларијски послови кога чине 22 појединачна пакета:1.Плата – са или
без интеграције са САП-ом;2.Електронски слог плате за пренос средстава; 3.Обрачуни-са
или без  интеграције са САП-ом;  4.Електронски слог обрачуни за пренос средстава;
5.Буџет-завршни рачун;8.Станови продати на рате; 9.Стамбени кредити; 10.Двојно
књиговодтсво-привреда;11.Основна средства; 12.Фактурисање роба и услуга;
13.Магацинско пословање; 14.захтеви за плаћањима; 15. Просто књиговодтсво-
књиге;16.Борачко-инвалидска заштита;17.Писарница-канцеларијско пословање;
18.Експедиција поште;19.Креирање предмета поднесака; 20. Кабинет градоначелника-
председника;21.Регистар запослених; 22. Калкулација.
Дана 10.10.2018. године, аутор је обновио депоновање ауторског дела "Компјутерски
софтвер“, на период од 5 година.
Потребно је одржавати овај софтвер и из тог разлога Управа за јавне набавке је доставила
позитивно мишљење под бројем 404-02-186/2020 од 17.01.2020. године, да са аутором
софтвера може да се спроведе преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама.
5. Позив за подношење понуда наручилац ће упутити аутору програмског пакета за који је
потребно одржавање понуђачу  Самостална агенција „Vam-Soft“Милан Вучић; ПР, Сопот,
улица Космајски трг број 11.
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