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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: Врховни касациони суд 

Адреса наручиоца: Немањина 9 

Интернет страница наручиоца: www.vk.sud.rs 

Врста наручиоца: правосуђе 

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда ЈН бр. 5/2018 

Опис предмета јавне набавке: набавка и инсталација опреме за телефонску централу у 

згради судова у Немањиној бр. 9, VOIP телефонски систем CISKO CALL MANAGER veze 

11.xx, Орн 45314100-2. 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: 

             На основу члана 36. Став 1. тачка 3. Закона  о јавним набавкама, којим је 

предвиђено да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда ако због изузетне хитности проузроковане ванредним 

околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од 

воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или 

рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој 

вези са наручиоцем.  

              На основу Mишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-2064/18 од 25.05.2018. 

године по којој је примена преговарачког поступка основана: 

         „Потреба за спровођењем преговарачког поступка на основу члана 36. став 1. тачка 3) 

ЗЈН, проузрокована је струјним ударом и колебањем напајања, услед чега је дошло до 

тешког квара у систему „Publisher сервера“ VOIP телефонске централе, што за наручиоца 

представља ванредну околност, то јест непредвиђен догађај. Наступио је потпуни отказ 

система за сва четири суда који су смештени у згради судова Немањина 9, без могућности 

за комуникацију са осталим судовима у Републици Србији“.  

 

Назив и адреса лица којима ће наручилац упутити позив за подношење понуда: 

 

  SAGA: Булевар Зорана Ђинђића 64 а Београд , особа за контакт Ана Роловић 

  MDS: Булевар Милутина Миланковића 7д, Београд, особа за контакт Благоје Јовановић 
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