
                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263.stomicevic@loznica.rs 

     ГРАД ЛОЗНИЦА 
      Градска Управа  
Број: 404-5-246/2015-III-1 
Одсек за јавне набавке  
Датум:11.02.2015.године. 
           Лозницa 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градска управа Лозница 
Адреса: Карађорђева бр.2, 15300 Лозница www.loznica.rs 
2. Врста наручиоца:  
3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке.  
4. Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда: Чл. 
36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 124/12) с обзиром да је 
Институт “Михајло Пупин” доо Београд носилац ауторског права за овај софтвер 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке, преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда у складу са Мишљењем Управе за јавне набавке 
бр.404-02-114/15 од 19.01.2015.год. 
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда примењује се јер 
предметну услугу може извршти само одређени понуђач, из разлога повезаних са заштитом 
искључивих права, а у складу са чл.36, ст.1, тч.2. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац је 2009.године извршио набавку софтверског програма-Информационог система 
локалне пореске администрације (ИС ЛПА) (Уговор о коришћењу и одржавању Информационог 
система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) . Пројекат ИС ЛПА је део секторског плана 
НИП-а за развој е-Управе. Обезбеђује подршку увођењу фискалне децентрализације, представља 
један од основних елемената управљања јавним финансијама и један је од кључних 
информационих система у оквиру интегрисаних система државних органа. Добављач је аутор 
предметног софтверског пакета и као аутор једини квалификован да врши одржавање 
предметног софтверског пакета, а о којем ауторству Наручилац поседује потврду о уношењу у 
евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права.  
 
5. Ознака из општег речника набавке -72000000 Услуге информационе технологије 
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6. Назив и адрса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Институт 
“Михајло Пупин” доо Београд 

           
 
 
 
Службеник за јавне набавке 
     Слађана Томићевић 
  

 
 
   
                           

 
 
                    

 


