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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-32/2020 

Датум: 29.5.2020. године  

Београд, Његошева 77   

 

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број                     

920-75/2020-VIII и Решења о образовању комисије број 920-76/2020-VIII,  

објављује се: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   П О К Р Е Т А Њ У   П О С Т У П К А 

 

Назив наручиоца: Градска општина Врачар 

 

Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/ 

 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

 

Врста поступка јавне набавке:  

Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда 

 

Врста предмета: Услуга  

 

Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавкe:  

Услуга одржавања апликације „Врачарски гласник“ (Назив и ознака из Општег речника набавки: 

Услуге одржавања и поправке софтвера, 72267000). 

 

Основ за примену преговарачког поступка:  

Члан 36. став 1. тачка 2) Закона: 

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. 

 

Подаци који оправдавају његову примену: 

Андроид апликација „Врачарски гласник“ треба да омогући грађанкама и грађанима Врачара да 

буду у току са вестима и сервисним информацијама везаним за територију Градске општине 

Врачар, као и да омогући корисницима активно учешће путем директног слања предлога и 

сугестија општинском руководству.  

 

Ауторско право и друга интелектуална, индустријска и власничка права на андроид апликацију 

„Врачарски гласник“ власништво су фирме „VISUAL ART“ АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР, 

БЕОГРАД, УЧИТЕЉСКА 17, и једино она поседује изворни код за андроид апликацију 

„Врачарски гласник“ и једино она може да приступи изворном коду.  

 

Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуда: 

,,VISUAL ART“ АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР, УЧИТЕЉСКА 17, БЕОГРАД, МАТИЧНИ 

БРОЈ: 64938681, ПИБ: 110652122.                                                           

http://www.vracar.org.rs/

