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На основу члана 36. став 7.  Закона о јавним набавкама и Закона о изменама и допунама Закона о 

јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Агенцијa за осигурање и 

финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице, 

објављује 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда  (ЈН бр. 4/2016) 
 

ПОКРЕЋЕ СЕ преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, из разлога 

предвиђеног у члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 

14/15 и 68/15), за  доделу уговора за набавку  услуга - интеграције постојећег софтвера БГИС - 8 

Факторинг и новог пословног софтверског пакета a на основу позитивног Мишљења Управе за 

јавне набавке бр. 404-02-1795/16 од 10.06. 2016.године. 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

         Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије ад Ужице, 31000 Ужице, улица 

Љуба Стојановића бр. 5, www.аofi.rs 
 

Врста наручиоца:  Привредно друштво 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Набавка услуга интеграције постојећег софтвера БГИС -8 Факторинг и новог пословног 

софтверског пакета 

48000000 - програмски пакети и информациони системи 
 

Основ за примену преговарачког поступка: 

 Чланом 36. ст. 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, предвиђено је да наручилац може 

 спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за прикупљање понуда, ако због 

 техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 

 заштитом искључивих права, набавку може реализовати само одређени понуђач. 

Наручилац је 9. децембра 2015. године са привредним друштвом ГИС-8 доо из Крагујевца 

закључио уговор о коришћењу програма БГИС-8 и ГИС-8  у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. 

године. Пре тога је наручилац 2. априла 2015. год. након спроведеног отвореног поступка 

закључио уговор о набавци пословног информационог система са имплементацијом и обуком 

са привредним друштвом АSSECO SEE доо из Београда. 

Приликом имплементације наведеног информационог система указала се неопходност за 

интеграцијом тог система и програма БГИС-8 односно за модификацијом и унапређењем  

постојећег софтвера БГИС-8 Факторинг путем израде нових и модификације постојећих 

програмских модула,  како би се омогућило преношење свих тренутно расположивих и додатно 

предвиђених података сектора за Факторинг из програма БГИС-8 Факторинг у сегмент Главна 

књига информационог система привредног друштва ASSECO SEE, у циљу аутоматског књижења 

у финансијском рачуноводству и свим оперативним евиденцијама наручиоца. 

ГИС-8 доо из Крагујевца једини може извршити услугу као аутор  програма БГИС-8 и власник 

програмског кода. 

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

ГИС- 8 ДОО СОФТВЕРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ КРАГУЈЕВАЦ 

34108 Крагујевац, улица Спасеније-Цане Дабовић 1 


