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 На основу члана 61. став 1. подтачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 

РС” број 91/19), наручилац Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 

Београд, 

 

Подноси: 

 

Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања 

јавног позива 

 

Правни основ 

Члан 61. став 1. подтачка 2.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 91/19), 

који предвиђа примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, 

ако привредни субјект може да пружи услуге због непостојања конкуренције из техничких 

разлога. 

 

Подаци о предмету јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – Одржавање софтвера, ознака из општег речника 

набавки – 72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера, процењена врeдност јавне 

набавке: 1.487.500,00 динара без ПДВ-а. 

 

Подаци о понуђачу: 

„ВИСАРИС“доо, 11080 Београд-Земун, Батајнички друм 10, део 1Б 

 

Oбразложење захтева: 

Наручилац има потребу за одржавањем лабораторијског информационог система, који је купио 

од наведеног понуђача, а који представља његово искључиво власништво, односно 

интелектуалну својину. Понуђач има Потврду Завода за интелектуалну својину број 2013/5896-

А-2013/0277 од 13.01.2014. године. 

 

Докази који се прилажу: 

- Потврда Завода за интелектуалну својину број 2013/5896-А-2013/0277 од 13.01.2014. 

године 

- Изјава одговорног лица Предузећа за производњу, трговину и услуге „ВИСАРИС“доо, 

11080 Београд-Земун, Батајнички друм 10, део 1Б од 01.03.2021. године, број 2/33-21 од 

01.03.2021. године, којом се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу 

потврђују да је „ВИСАРИС“доо произвођач и власник интелектуалне својине 

лабораторијски информациони систем, као и изворног кода Лабораторијског 

информационог и мњнаџмент система Лабис и да своја права нису пренели на 

друга правна и физичка лица. 

- Уверење о пореклу робе Привредне коморе Србије број 1-2430/2010 од 

06.07.2010. 

- Уговор о јавној набавци број 404-02-428/11/2015 - Лабораторијски 

информациони и менаџмент систем за лабораторију за анализе сировог млека од 

20.11.2015.године закључен између Дирекције за националне референтне 

лабораторије и Предузећа за производњу, трговину и услуге Висарис доо 

Београд 
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- Уговор о јавној набавци број 404-02-355/2019-13 - Одржавање лабораторијски 

информационог систма од 11.09.2019.године закључен између Дирекције за 

националне референтне лабораторије и Предузећа за производњу, трговину и 

услуге Висарис доо Београд 

- Мишљење Управе за јавне набавке бр 404-02-3720/19 од 19.08.2019 којом се даје 

мишљење ОСНОВАНОСТИ примене преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36 став 1. тачка 2) ЗЈН за 

јавну набавку услуге одржавања лабораторијског информационог система у 

поступку јавне набавке који је вођен 2019 године по истом основу између 

Дирекције за националне референтне лабораторије и Предузећа за производњу, 

трговину и услуге Висарис доо Београд. 

 

Предузеће за производњу, трговину и услуге „ВИСАРИС“доо,је искључиви власник 

предметног софтвера, те не постоји конкуренција из техничких разлога.  

 

 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде  

Дирекција за националне референтне 

лабораторије 

Батајнички друм 7 део број: 10 

11080 Београд 


