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Б е о г р а д        
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
        Назив наручиоаца:  — Регулаторно тело за електронске медије  

  Адреса наручиоца: Трг Николе Пашића број 5, 11000 Београд 

        Интернет адреса Наручиоца: www.rem.rs; 

        Врста Наручиоца: Остало. 

        Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступк без објављивања позива за   

подношење понуда 

        Врста предмета: Услуге 

        Предмет јавне набаке: Услуге одржавања и дораде софтера за мониторинг 

 72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера 

 72265000 - Услуге конфигурације софтвера 

 72261000 - Услуге софтерске подршке 

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

Правни основ за примену:  

Мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-2922/20 од 03.06.2020. године. 

       На основу уговора о одржавању софтвера за дигитално архивирање емитованог 

програма, праћење и контролу дигитално архивираног емитованог програма (софтвер за 

редован мониторинг) и софтвера за надзор усклађености програма радијских и 

телевизијских ПМУ са законским одредбама током изборне кампање, као и мониторинг 

заступљености политичких странака у програмима ПМУ ван изборне кампање (софтвер за 

политички мониторинг) бр. 562/12 од 21. 08.2012. године. 

Услуге одржавања софтвера обухватају одржавање: софтвера за дигитално 

архивирање емитованог програма, праћење и контролу дигитално архивираног 

емитованог програма (софтвер за редован мониторинг) и софтвера за надзор усклађености 

програма радијских и телевизијских емитера са законским одредбама током изборне 

кампање, као и мониторинг заступњености политичких странака у програмима емитера 

ван изборне кампање (софтвер за политички мониторинг). Позив се упућује Предузећу за 

производњу рачунарске опреме и рачунарски инжењеринг „Информатика акционарско 

друштво“ из Београда, Јеврејска 32, обзиром да је наведено друштво једино које има 

право да пружа услуге одржавања софтвера на основу потврде аутора и власника 

изворног кода, те ниједан други понуђач не може приступити истом и пружати услуге 

одржавања. На основу наведеног покреће се преговарачки поступак без објављивања 

позива у складу са чланом 36. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник 

Републике Србије" бр. 124/2012, 14/15, 68/15) и мишљења Управе за јавне набавке бр. 

404-02-2922/20 од 03.06.2020. године. 

http://www.rem.rs/


 
 

Остале информације: Гордана Ђоковић Милчић,  mail: nabavke@rem.rs  

 

       Радно време наручиоца је: понедељак - петак, од 7,30 - 15,30 часова. Електронска 

пошта у комуникацији са наручиоцем, пристигла након радног времена наручиоца, 

сматраће се да је примљена наредног радног дана. 

 

Комисија: 

Гордана Ђоковић с.р. 

Јована Николић с.р. 

Стевица Смедеревац с.р  
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