
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/15), 

директор Јавног предузећа за дистрибуцију гаса Ингас ј.п. Инђија, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива  

 

Уговор о јавној набавци услуга одржавања постојећег информационог ситема 

(софтвера), за потребе наручиоца за период од годину дана од дана закључења 

уговора, додељује се понуђачу Предузећу за развој компјутерских система 

„AlfaSoft“ д.о.о. из Руме, ул. Главна бр. 89, по понуди број 49 од 12.02.2020. 

године, датој у износу од 680.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

    

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива на 

основу члана 36. став 1. тачка  2, Закона о јавним набавкама 

Предмет јавне набавке је услуга одржавања постојећег информационог ситема 

(софтвера), за потребе наручиоца за период од годину дана, у складу са 

спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације. 

Наручилац је дана 04.02.2020. године донео Одлуку о покретању преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 06.02.2020. године, објавио 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда.  

Наручилац – Јавно предузеће за дистрибуцију гаса  Ингас јп Инђија, са 

седиштем у Инђији, Блок 63 објекат 14/2.                                                                                                              

Број јавне набавке: Б6/20                                                                                             

Процењена вредност јавне набавке износи 720.000,00 динара.  

Средства за ову јавну набавку су предвиђена у Финансијском плану предузећа.                                                                                         

Ознака из општег речника: 72267000 – услуге одржавања и поправке софтвера.                       

Комисија за јавну набавку спровела је поступак отварања понуда и преговарања 

дана 13.02.2020. године у 12,15 часова, о чему је сачињен записник заведен под 

деловодним бројем 374. Примерак записника је уручен представнку понуђача 

који је био присутан на отварању понуда. 
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Комисија за јавну набавку је дана 14.02.2020. године сачинила Извештај о 

стручној оцени понуде.      

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Подаци о понуђачима 

Укупан број поднетих понуда: 1   

 

Поднета је једна благовремена понуда, следећег понуђача:  

- Предузеће за развој компјутерских система „AlfaSoft“ д.о.о. из Руме, ул. 

Главна бр. 89. 

       

Назив или шифра понуђача:  Предузеће за развој компјутерских система 

„AlfaSoft“ д.о.о. из Руме, ул. Главна бр. 89, доставио је понуду број 49 од 

12.02.2020. године. 

 

Елементи понуде: 

Укупна цена без ПДВ, са свим зависним трошковима: 680.000,00 динара 

Месечна цена без ПДВ, са свим зависним трошковима: 56.666,67 динара 

Укупна цена са ПДВ, са свим зависним трошковима: 816.000,00 динара 

Рок извршења услуге: свакодневно у року важења уговора 
Рок плаћања: 30  дана  
Рок важења понуде: 30 дана 
Начин давања понуде: самостално 
Понуђач је доставио сву тражену документацију. 
 

2. Подаци о одбијеним понудама – нема их 

 

3. Околности које оправдавају примену преговарачког поступка без 

објављивања јавног позива  

 

Предмет јавне набавке је услуга одржавања постојећег информационог ситема 

(софтвера), за потребе наручиоца за период од годину дана.  

Наручилац је покренуо наведени поступак, с обзиром да је Предузеће за развој 

компјутерских система „AlfaSoft“ д.о.о. из Руме, ул. Главна бр. 89 једини и 

искључиви власник, аутор и носилац изворног програмског кода и базе података 

за софтверске модуле наручиоца ( доказ: потврда о уношењу у евиденцију и 

депоновању ауторских дела и предмета сродних права А-2016/09/1 од 

21.09.2009. године, уговор о јавној набавци број 728 од 12.08.2005. године, 

изјава Предузеће за развој компјутерских система „AlfaSoft“ д.о.о. из Руме 

којом потврђује да је једини и искључиви власник, аутор и носилац изворног 

програмског кода и базе података за софтверске модуле ЈП Ингас Инђија и да 

своје ауторско право није пренео на друго лице). У конкретном случају ради се 

о врло сложненом софтверском систему пролагођеном потребама ЈП Ингас 

Инђија чије одржавање захтева добро познавање пословања наручиоца. С 

обзиром да је Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас јп Инђија на основу 

Уговора о јавној набавци број 728 од 12.08.2005. године стекла право трајног 

коришћења наведеног програма, а да је аутор Предузеће за развој компјутерских 

система AlfaSoft“ д.о.о. из Руме, ангажовање неке друге софтверске куће за 

одржавање софтвера, а не аутора система, не би било могуће.  

 

 



Наручилац је затражио од Управе за јавне набавке Мишљење о основаности 

примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

за предметну набавку. Управа за јавне набавке је дала своје Мишљење број 404-

02-111/2020 од 16.01.2020. године, да су у конкретном случају испуњени услови 

за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда. 

 

4. Најповољнија понуда 

 

Комисија је после стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда 

понуђача Предузећа за развој компјутерских система „AlfaSoft“ д.о.о. из Руме, 

ул. Главна бр. 89, понуда број 49 од 12.02.2020. године, који је понудио цену у 

износу од 680.000,00 динара, без ПДВ-а  и предложила је директору избор 

наведене понуде као најповољније и да се наведеном понуђачу додели уговор о 

предметној јавној набавци.  

 

Директор је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео је Одлуку о 

додели Уговора којом је Уговор о јавној набавци у овом поступку додељен 

понуђачу Предузећу за развој компјутерских система „AlfaSoft“ д.о.о. из Руме, 

ул. Главна бр. 89, понуда број 49 од 12.02.2020. године, дата у износу од 680.000 

динара без ПДВ-а.   

 

Изабрани понуђач  не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Одлуку доставити понуђачу у року од три дана од дана доношења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може, преко 

наручиоца, поднети Захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана пријема исте. 

 

                                                                                              

                                                                                               за Д и р е к т о р  

                                                                                        _________________  

                                                                                             Милан Кончаревић 

 
 

          


