
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда за набавку хардверске опреме и лиценци за оспособљавање 

сервера за инсталацију реплике Регистра пољопривредних газдинстава, ЈН 3/2014 

 

 

Назив и адреса наручиоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – 

Управа за аграрна плаћања, ул. Хајдук Вељкова 4-6, Шабац;  

Интернет страница наручиоца: www.uap.gov.rs. 

Врста наручиоца: орган државне управе. 

Предмет јавне набавке: добра.  

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из Општег речника набавки: 

хардверска опрема и лиценце за оспособљавање сервера за инсталацију реплике Регистра 

пољопривредних газдинстава, шифре из Општег речника набавки 30233132 (хард 

дискови), 30236113 (SDRAM), 30237280 (прибор за напајање електричном енергијом) и 

48822000 (рачунарски сервери). 

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда из чл. 36. ст.1. тач.3. Закона о јавним набавкама, због изузетне 

хитности проузроковане непредвиђеним догађајем, чије наступање не зависи од воље 

наручиоца, због којих наручилац није могао поступи у року за отворени или 

рестриктивни поступак.  

Основ за примену преговарачког поступка и разлози који оправдавају његову 

примену: Управа за трезор, која на основу Споразума о поверавању послова број 32-

00/8/2010-09 од 2.2.2010. године води послове вођења послова Регистра пољопривредних 

газдинстава није више у могућности да врши извештавање у вези података из Регистра 

због недовољног броја запослених услед повећаног обима посла. Управа за аграрна 

плаћања је у обавези да преузме извештавање у вези података из Регистра и то након 

завршетка процеса обнове регистрације пољопривредних газдинстава, који се завршава 

31.03.2014. године. Важност извештавања из Регистра пољопривредних газдинстава је у 

томе што тај регистар садржи основне податке о регистрованим пољопривредним 

газдинствима са структуром сточног фонда и биљне производње и податке о директним 

плаћањима, а на основу којих се израђују планови и стратегије развоја пољопривредене 

производње у Републици Србији. Ови подаци се дају на захтев органа државне управе, 

удружења, привредних коморама, других правних и физичких лица, као и на захтев 

заинтересованих правних и физичких лица у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 

104/2009 и 36/2010). Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и 

обнови регистрације, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства 

(„Службени гласник РС“, број 17/2013) у чл.12. прописана је и обавеза припреме 
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шестомесечних извештаја о подацима уписаним у Регистар и њихово достављање 

министру надлежном за послове пољопривреде. 

Назив и адресе лица, којима ће се упутити позив за подношење понуда: 

1. INFORMATIKA AD BEOGRAD са седиштем у Београду, ул. Јеврејска 32; 

2. MEL DOO BEOGRAD са седиштем у Београду, ул. Жарковачка 21а; 

3. COMPUTER SUPPORT DOO BEOGRAD са седиштем у Београду, ул. Милована 

Ничифоровића 62; 

4. PC TRIO DOO BEOGRAD са седиштем у Београду, ул. Уралска 44; 

5. I NET DOO BEOGRAD са седиштем у Београду, ул. Мајке Јевросиме 17.  
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