ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Београд, 03.10.2018. године
60 бр. 06/2018/4

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Централни регистар, депо и клиринг хартија од
вредности акционарско друштво Београд, Трг Републике бр. 5, Београд, објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ
ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско
друштво Београд, Трг Републике бр. 5, Београд, www.crhov.rs (у даљем тексту:
Наручилац)
2. Врста наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је правно лице које
се организује и послује као акционарско друштво са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом о тржишту капитала («Службени гласник РС»,
број 31/201, 112/2015 и 108/2016) и Законом о привредним друштвима («Службени
гласник РС» број 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – др.закон, 5/2015 и 44/2018), и чији је
оснивач Република Србија.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра, односно набавка софтвера за
аутентификацију спољних корисника путем смарт картица за потребе Централног
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
Програмски пакети и информациони системи, 48000000
4. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда и подаци који оправдавају његову примену:
Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда, сагласно члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
и Мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-2963/18 од 18.07.2018. године и
допуне Мишљења број 404-02-2963/18 од 10.08.2018. године, да су испуњени услови
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за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у
складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.
Позив за подношење понуда биће упућен понуђачу „Netset Global Solutions“ д.о.о.
Београд, ул. Париске комуне бр. 24, Београд, који је носилац ауторских права и
власник изворног кода софтвера, те да ниједан други понуђач не може приступити
истом и извршити унапређење постојећег софтвера.
5. Назив и адреса лица којима се доставља позив за подношење понуда
„Netset Global Solutions“ предузеће за развој сложених информационих система
д.о.о. Београд, ул. Париске комуне бр. 24, Београд.
Комисија за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда Централног регистра, депоа и клиринга хартија од
вредности
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