
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 за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, користи у свом раду рачунарски програм ДБДД за исплату дечијих додатака и родитељских додатака који се састоји од централне апликације (ДДРД, апликације за размену података између централне и локалне апликације (ИЛАОЛА), и локалне апликације (ДДЛА).На основу уговора о јавној набавци услуга за модификацију постојећег апликативног решења за ДД и РД (дечији додатак и родитељски додатак), по добијеном мишљењу Управе за јавне набавке о оправданости примене преговарачког поступка, број:- 404-02-27/10/2018-22 од 05.06.2018. године,- 404-02-27/11/2018-22 од 20.07.2018. године,извршене су потребне модификације, доградње и израда нових модула, у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом  од 17. децембра 2017. године („Сл. Гл.“ РС број 113/2017), где је давалц услуге,  у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. односно тачка 5. закона о јавним набавкама,  била  Онора д.о.о. Београд,Након доношења Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом од 29. јуна 2018. године („Сл. гласник РС“ број 50/2018) није могуће спровести  предвиђене исплате припадајућих накнада без целовите и поуздане софтверске подршке, те наручилац има потребу за уговарањем услуга модификације и доградње  предметног софтвера.Предметна услуга обухвата усклађивање обрачуна накнаде зараде са изменама члана 13. и усклађивање поступка за одређивање осталих накнада са изменама и допунама чланова 17. – 19.  наведеног закона.Због наведеног, неопходно је спровести јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, коју због техничких и разлога повезаних са заштитом искључивих права, као и из разлога кратког рока до пуне и поуздане оперативности предметног софтвера, може извршити само наведени  добављач.Онора д.о.о. Београд, је доставила:• Потврду о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, 990 број: 2014/127-А-2013/0287 од 16.01.2014. године – Завод за интелектуалну својину РС•  Изјаву дату  под моралном, материјалном и кривичном  одговорношћу да је искључиви носилац ауторског права над изворним кодом рачунарског програма ДБДД за исплату дечијих и родитељских додатака који се састоји од централне апликације (ДДРД), апликације за размену података између централне и локалне апликације (ИЛАОЛА) и локалне апликације (ДДЛА), а да то право није пренео на друга лица.Наручилац је Управи за јавне набавке поднео захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка, од које је добио позитивно Мишљење, бр. 404-02-5245/18 од 21.12.2018. године.
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