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Република Србија 
Општина Горњи Милановац 
Општинска управа  
Број: 4-404-357 
Датум: 13.10.2017.год. 
 
 
 
На основу члана 36. Став 2. тачка 2. ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4-404-357 
од 06.10.2017.године, Општинска управа Горњи Милановац објављује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

 
 

1. За јавну набавку: Одржавање програма за потребе одељења за друштвене 
делатности и месних заједница; 
 
2. Ознака из општег речника набавке:  
*72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера; 
 
3. Јавна набавка  није обликована у партије. 
 
4. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
6. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично предајом на 
писарницу на адресу Општинска управа Горњи Милановац, ул. Таковска бр. 2, 

32300 Горњи Милановац, са назнаком „Понуда за Одржавање програма за 
потребе одељења за друштвене делатности и месних заједница - НЕ 
ОТВАРАЈ".  
 
7. Рок за подношење понуда је  20.10.2017.године до 11,00 часова без обзира 
на начин достављања. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом 
позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања 
понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
 
8. Oтварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, 
односно 20.10.2017.године у 11,10 часова, у просторијама Општинске управе 
Горњи Милановац, ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац. Поступак 
преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда. 
 
9. Право учешћа на отварању понуда и преговарању имају овлашћени 
представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног 
пуномоћја пре почетка отварања понуда, искључиво у оригиналу. Факсови и 
фотокопије се неће уважити. 
 
10. Предмет преговарања је укупна понуђена цена за месечно одржавање 
апликативног решења и техничке подршке удаљеним приступом кроз системе свих 
нивоа. 
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11. Начин преговарања: Поступку преговарања ће се приступити непосредно након 
отварања понуда, са понуђачем који достави понуду. Преговарање ће се вршити у 
2 корака. 
Први корак је понуђена цена из обрасца понуде која се доставља на дан отварања 
понуда. 
Други корак : након читања понуђених цена из обрасца понуде Наручилац тражи од 
понуђача  да дају своју коначну цену. 
 
12. Одлука о додели уговора биће донета до 24.10.2017.године. 
 
13. Наручилац на основу члана 36. Став 1. тачка 2. ЗЈН ("Сл. гласник РС" 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
спроводи Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 
због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само 
одређени понуђач: Миливоје Радојичић ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ 
MIXSOFT ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ из Горњег Милановца који је регистрован за 
обављање предметне делатности да поднесу понуде. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


