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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Назив наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор  

Адреса: ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд 

ПИБ: 103964453 

Матични број: 17862146 

Интернет адреса наручиоца: www.trezor.gov.rs 

2. Врста наручиоца: орган државне управе 

3. Врста предмета: услуге 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

        Предмет јавне набавке су услуге одржавања софтвера под комерцијалним називом 

„СИРИУС 2010“, (подршка и одржавање информационог система за пословне функције стране 

расхода), за потребе Министарства финансија – Управа за трезор, ЈН број 6/2016.  

         Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге софтверске подршке - 72261000. 

5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену 

          Правни основ је члан 36. став 1. тачка 2), ако због техничких, односно уметничких разлога 

предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може 

извршити само одређени понуђач. 

         Подаци о понуђачу: „ПрограМ“ d.o.o. Београд, ул. Булевар Војвoде Мишића, бр. 39а. 

         Образложење: На основу Уговора о испоруци број: 404-478-10/11-001-008 од 23. августа 

2011. године, закљученог између Министарства финансија – Управа за трезор, Београд, Поп 

Лукина 7-9 и „ПрограМ“ д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића бр. 39а, испоручен је софтвер 

под комерцијанлим називом „СИРИУС 2010“ (информациони систем за пословне функције 

стране расхода, испорука апликативних програма – модула (предпројектованих + 90 %), 

инсталација апликативних решења на клијентском и серверском окружењу, имплементација 

решења код крајњег корисника (по орг. нивоима), миграција података са постојеће програмске 

платформе на нову, уз контролу козистентности података и обука крајњих корисника 

апликација - модула на централној инсталацији (за све орг /оргј) у трајању од 7 дана по модулу. 

         На основу Уговора о пружању услуга број: 404-944-12/12-001-008 од 27. септембра 2012. 

године, закљученог између Министарства финансија и привреде – Управа за трезор, Београд, 

Поп Лукина 7-9 и „ПрограМ“ д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића бр. 39а,  извршена је 

надоградња информационог система за пословне функције стране расхода.   
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         На испоручени информациони систем за пословне функције стране расхода, „ПрограM“ 

д.о.о. Београд, има искључива ауторска права, има потпуно власништво над изворним кодом за 

предметни информациони систем и није пренео на треће лице ни једно право којим се мења 

нити ограничава садржина ауторског права по том основу. 

        Наведени разлози представљају техничке разлоге услед којих предметну јавну набавку 

може испунити наведени понуђач.  

        На основу наведеног, не постоји могућност да други понуђачи пружају предметне услуге.  

        За предметну јавну набавку прибављено је мишљење Управе за јавне набaвке Бр. 404-02-

333/17 од 06.02.2017. године. 

6. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде 

              „ПрограМ“ д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића бр. 39а. 

 

 


