
 

 

 

 

               

   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 НАРОДНА СКУПШТИНА 
      03 Број 404-8/34-16-4 
     06. децембар 2016. год. 
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање информационог система - 

електронски парламент (е-Парламент) ЈН 34/16 

 

 
1. Наручилац: 

Народна скупштина Републике Србије; 

2. Адреса наручиоца: 

Краља Милана 14, 11000 Београд; 

3. Интернет страница наручиоца: www.parlament.gov.rs; 

4. Врста предмета: услуге; 

5. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Услуге одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент); 
Ознака из општег речника набавке: 72267000-услуге одржавање и поправке софтвера; 
 

6. Циљ поступка: 
Поступак се спроводи ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем, за  
потребе Народне скупштине Републике Србије и дефинише опште критеријуме за предметне  
услуге. Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године; 

 
7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

Меморандумом о разумевању између Организације за европску безбедност и срадњу 

(ОЕБС), коју заступа Мисија ОЕБС-а у Србији и Народне скупштине Републике Србије 

о стратешком партнерству у спровођењу пројекта под називом „Јачање Народне 

скупштине Републике Србије у ефикасном испуњавању њене законодавне и контролне 

функције“, дата је сагласност на прихватање донације за доставу услуга и добара 

везане за информациони систем електронски парламент (е-Парламент) за Народну 

скупштину Републике Србије. 

Мисија ОЕБС-а у Републици Србији је спровела тендер за предметну набавку и 

комплетан пројекат на тендеру добио је конзорцијум „Лирекс БГ ООД- Индекс-

Булгариа ООД“. 

Конзорцијум „Лирекс БГ ООД- Индекс-Булгариа ООД“ као носилац пројекта, је своје 

обавезе пренео на ћерка фирму „БЕОЛИК“, Краља Милана бр.10 са којом је и 

закључио Оквирни споразум у делу имплементације информационог система 

електронски парламент (е-Парламент) за Народну скупштину Републике Србије. 

С обзиром на чињеницу да је фирма „БЕОЛИК“ д.о.о., једина ауторизована и 

оспособљена за одржавање и пружање подршке система „е-Парламент“ на територији 

Србије од стране Конзорцијума „Лирекс БГ ООД- Индекс-Булгариа ООД“, и 

ауторизована је да закључи уговор о одржавању са Народном скупштином Републике 

Србије, Народна скупштина Републике Србије, се може обратити једино фирми 

„БЕОЛИК“ д.о.о за одржавањем предметног система. 

Наручилац је у складу са чланом 36. став 2. упутио Управи за јавне набавке захтев за 

мишљењем о основаности примене преговарачког поступка по основу члана 36. став1. 

http://www.parlament.gov.rs/


 

 

тачка 2) број захтева 03 број 404-8/34-16 од 02.11.2016.године. У наведеном захтеву 

наручилац је образложио свој захтев и доставио одговарајуће доказе за основаност 

примене наведеног преговарачког поступка. 

Управа за јавне набавке је дана 29.11.2016. године, дописом број 404-02-3690/16 од 

22.11.2016. године, обавестила Наручиоца – Народну скупштину Републике Србије да 

су из наведених разлога испуњени услови за примену преговарачког поступка без 

објвљивања позива у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 

 

8. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
            „БЕОЛИК“, Краља Милана бр.10, 11000 Београд, ПИБ 108217433, матични број 20954574. 
 

9. Контакт особа: Љиљана Вржина 011/30-26-477 


