
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: Уговором о јавној набавци услуге – модификација постојећег апликативног решења за ДД и РД у складу са изменама и допунама новог Закона о финансијској подршци породици са децом, број 404-02-138/10/2016-22 од 4. октобра 2016. године, предвиђена је услуга модификације апликативног решења за дечији додатак и родитељски додатак. Предметни уговор није могао бити изавршен у целости, будући да је закључен на основу Нацрта предметног закона који је био у моменту закључења уговора важећи, а да је након закључења уговора Нацрт закона претрпео знатне измене.Нови Закон о  финансијској подршци породици са децом усвојен је 14. децембра 2017. године („Сл. гласник РС“ број 113). и њиме су измењени критеријуми за одређивање месечне основице накнаде зараде и начин доношење решења којим се утврђују поједина права, а такође је измењен  и начин месечног обрачуна и формирања исплате за накнаде зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и као посебно ново право прописано је и право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи за које су потребне нове програмске опције.Апликатвни софтвер за исплату дечијих и родитељских додатака је усклађен са наведеним Законом тако да је модификован у смислу подизања на нову технолошку платформу (Web дизајн) и проширен је потребним додатним модулима, те је неопходно свеукупно га имплементирати, тестирати, обезбедити подршку током пробног рада, као и извршити обуку по моделу „тренирање тренера“ што подразумева напредну обуку запослених код наручиоца за коришћење дела апликације намењеног запосленима у надлежним органима као и њихово оспособљавање за одржавање обука и основну помоћ при коришћењу софтвера. Имајући у виду све наведено Наручилац је имао потребу за уговарањем предметних услуга, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, а будући да је добављач по Уговору број 404-02-138/10/2016-22 од 4. октобра 2016. године, Онора д.о.о. Београд, Улица кнеза Симе Марковића 7, искључиви носилац ауторског права над иворним кодом рачунарског програма ДБДД за исплату дечијих и родитељских додатака који се састоји од централне апликације (ДДРД), апликације за размену података између ценралне и локалне апликације (ИЛАОЛА) и локалне апликације (ДДЛА), као и да то право није пренео на друга лица, неопходно је уговор за извршење предметних  услуга закључити управо са тим добављачем.Наручилац је Управи за јавне набавке поднео захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка, од које је добио позитивно Мишљење, бр. 404-02-2516/18 од 28. јуна 2018.године.
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