
 

Републички фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање 
Покрајински фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање 
Дирекција 

Нови Сад, ул. Житни трг бр. 3 

30-04/2-285-2/2019 

На основу члана 55 став 1. тачка 7, Закона о jавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15, 68/15), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање-Покрајински фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање,  

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање-Покрајински фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање 

Адреса наручиоца: Житни трг 3, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца:  www.pio.rs 
Врста наручиоца: Организација обавезног социјалног осигурања (остало) 

Врста предмета: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда члан 36. 
став 1. тачка 2. 

Опис предмета набавке: Лиценце за коришћење софтвера – „IBM“   
Назив и ознака из општег речника набавка: 48621000-Програмски пакет за оперативни 

систем централног рачунара   

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:  
Будући да је у питању набавка, где ни један други произвођач оперативних система у свету не 

производи и не испоручује VSE/ESA односно z/VSE оперативни систем нити неки сличан софтвер и 
пратеће програме, који би могао да извршава на овој опреми а да подржи и све програме и 

апликације које су неопходне за рад РФ ПИО ПФ ПИО, Наручилац је у складу са ЗЈН чл. 36 ст. 1 

тачка 2, пре покретања поступка набавке, дана 30.05.2018 године, Захтевом бр. 30-01/254/19, 
затражио мишљење од Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда. 
Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење за спровођење ове врсте поступка и исто 

мишљење образложила у поднеску бр. 404-2-2828/19 од 21.06.2019 године. У складу са овим 

мишљењем Наручилац, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке Лиценце за 
коришћење софтвера – „IBM“  бр. 30-01/284/2019 од 25.07.2019 године, а у складу са ЗЈН чл. 36. 

став 1. тачка 2., покреће преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

 
"IBM" World Trade Corporation New Orchad Road, Armonk, New York, USA 

 

Остале информације: / 
 

 
Нови Сад, 05.08.2019 године 

http://www.pio.rs/

