Република Србија
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-02-592/16
Датум: 17. март 2016. године
Београд
ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
Краљице Марије 15
11 400 Младеновац
На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев наручиоца „Дом
здравља Младеновац“ Младеновац, број 4 од 23. фебруара 2016. године, и допуне
истог, број 412/2 од 9. марта 2016. године, Управа за јавне набавке (у даљем тексту:
Управа) даје следеће:
Мишљење
ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда, предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН, за јавну набавку
услуге одржавања информационог система здравствене установе Е-картон.
Образложење
Захтевом, број 4 од 23. фебруара 2016. године, наручилац „Дом здравља
Младеновац“ Младеновац обратио се Управи за мишљење о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, који је
предвиђен чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Предмет захтева за мишљење је јавна набавка услуге одржавања
информационог система здравствене установе Е-картон.
Наручилац је као понуђача, којем би доделио уговор о јавној набавци у
преговарачком поступку, навео Привредно друштво „ЗипСофт“ д.о.о, са седиштем
у Раковачкој 32, у Новом Саду.
У образложењу захтева наручилац је објаснио да поседује Е - картон од
2003. године, са имплементираним новим Е - картоном, верзија 4 у оквиру ДИЛС
пројекта. У оквиру информационог система Е - картон имплементирана је база
података са медицинском документацијом, умрежени су сви истурени пунктови (13
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пунктова), дигитализована је рендген дијагностика, као и систем биохемијске
лабораторије, уз перманентно отворен контакт са РФЗО - Филијала Београд.
Са тим у вези, у прилогу захтева за мишљење, наручилац је доставио копију:
- Решења Министарства здравља, број 030-03-00007/2010-06 од 5. новембра
2010. године;
- Уговора о јавној набавци, закљученог са Привредним друштвом „ЗипСофт“
д.о.о. Нови Сад, број 17/11 од 4. јула 2011. године;
- Изјаве дате од стране директора Привредног друштва „ЗипСофт“ д.о.о. Нови
Сад, од 11. фебруара 2015. године.
Међутим, како је, приликом разматрања навода захтева за мишљење и
достављене документације, утврђено да је приложена Изјава дата пре више од
годину дана, Управа је захтевом за уређење, број 404-02-592/16 од 1. марта 2016.
године, позвала наручица да уреди захтев за мишљење тако што ће доставити исту
новијег датума.
У допуни захтева за мишљење, број 412/2 од 9. марта 2016. године,
наручилац је приложио Изјаву аутора, произвођача и власника рачунарског
програма и изворног кода информационог система Е - картон, верзија 4, од 7. марта
2016. године.
Чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако, због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач.
Ставом 2. тог члана предвиђено је да је наручилац дужан да, пре покретања
преговарачког поступка из става 1. тачка 2) до 6), захтева од Управе мишљење о
основаности примене преговарачког поступка.
Ставом 4. истог члана прописано је да је Управа дужна да, у року од десет
дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, испита постојање
основа за спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од
наручиоца захтевати додатне информације и податке неопходне за утврђивање
чињеница које су од значаја за давање мишљења.
Управа је размотрила наводе из захтева за мишљење и допуне истог, као и
приложену документацију, и утврдила да постоје разлози повезани са заштитом
ауторских права, као и технички разлози, због којих само одређени понуђач,
односно Привредно друштво „ЗипСофт“ д.о.о. Нови Сад, може да испуни
предметну набавку. Наиме, у приложеној Изјави аутора, произвођача и власника
рачунарског програма и изворног кода информационог система Е - картон, верзија
4, од 7. марта 2016. године, наведено је да је то привредно друштво аутор,
произвођач и власник програма и изворног кода предметног рачунарског програма
и да није овластило ниједно друго правно ни физичко лице да може мењати и/или
одржавати тај програм. С обзиром на наведено, изводи се закључак да је
Привредно друштво „ЗипСофт“ д.о.о. Нови Сад, као носилац ауторских права на
информационом систему Е - картон, верзија 4, једини правни субјект који технички
може да приступи истом и пружи услугу његовог одржавања, те да је основана
примена преговарачког поступка предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.
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Напомињемо да је мишљење Управе засновано на оцени испуњености
формално правних услова за примену преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда. Датим мишљењем Управа ни на који начин не улази
у питање целисходности јавне набавке за коју наручилац намерава да спроведе
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
Поред тога, указујемо да је наручилац обавезан да, у складу са чланом 36.
став 8. ЗЈН, обезбеди да уговорена цена у преговарачком поступку не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета
јавне набавке.
Ово мишљење засновано је искључиво на наводима из вашег дописа.

ДИРЕКТОР
др Предраг Јовановић
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