
 

 

 

 

               

   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 НАРОДНА СКУПШТИНА 
      03 Број 404-8/2-17-2 
         27.03.2017. год. 
          Б е о г р а д 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање апликације за аутоматизацију 

послова архиве, ЈН 2/17 

 

 
1. Наручилац: 

  Народна скупштина Републике Србије; 

 

2. Адреса наручиоца: 
   Краља Милана 14, 11000 Београд; 
 

3. Интернет страница наручиоца: www.parlament.gov.rs; 

4. Врста предмета: услуге; 

5. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Услуге одржавања апликације за аутоматизацију послова архиве; 
Ознака из општег речника набавке: 72267000-услуге одржавање и поправке софтвера; 
 
6. Циљ поступка: 
Поступак се спроводи ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем, за потребе Народне 
скупштине Републике Србије и дефинише опште критеријуме за предметне услуге. Оквирни споразум се 
закључује на период од 2 (две) године; 

 
7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

Архивски фонд Народне скупштине Републике Србије је од изузетног значаја за културу и историјска 

проучавања и свако оштећење и губитак истог би представљало ненадокнадиву штету. Сходно томе, 

Народна скупштина Републике Србије, је 2013. године израдила Пројекат аутоматизације послова 

архивирања грађе настале у раду Народне скупштине (у даљем тексту: Пројекат) којим се уводи систем 

који ће олакшати преглед и унакрсно повезивање документације, пријем, завођење и слање документације, 

организацију и управљање документима. 

Као реализатор Пројекта, била је фирма „SAFEDOC“д.о.о., са којом је Народна скупштина Републике 

Србије, закључила Меморандум о сарадњи 03 број 09-2243/13 од 06.09.2013. године.  

С обзиром на чињеницу да је фирма „SAFEDOC“д.о.о., ауторизована и оспособљена за одржавање и 

пружање подршке систему аутоматизације послова архиве, Народна скупштина Републике Србије, се може 

обратити једино фирми „SAFEDOC“д.о.о. за одржавање предметног система. 

Наручилац је у складу са чланом 36. став 2. упутио Управи за јавне набавке захтев за мишљењем о 

основаности примене преговарачког поступка по основу члана 36. став 1. тачка 2) број захтева 03 број 404-

8/42-16 од 15.12.2016. године.  

Управа за јавне набавке је дана 24.02.2017. године, дописом број 404-02-4241/16 од 24.02.2017. године, 

обавестила Наручиоца – Народну скупштину Републике Србије да су из наведених разлога испуњени 

услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са 

чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 

 

8. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
„SAFEDOC“ д.о.о., Булевар Ослобођења 170, 11000 Београд, ПИБ 107034577, матични број 20729015. 

http://www.parlament.gov.rs/

