
Број 01-1774/6     08.05.2018.   

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Кнеза  Вишеслава 1 , Београд 

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ 

                             о покретању преговарачког поступка 

                                   без објављивања позива за подношење понуда 

Врста наручиоца: Образовна установа –Високо образовање  

Интернет страница наручиоца: http://www.sfb.bg.ac.rs/ 

Врста предмета набавке: Услуга  

Опис предмета набавке: :  Преговарачки поступак  без објављивања јавног позива.  

  Предмет јавне набавке: „Проширење постојећег софтверског подсистема -Модул за 

финансијско књиговодство“( Обрачун и евиденција ПДВ-а) и услуга одржавање 

истогЈНП 10/2018   

Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  

72212000 „услуге одржавања и поправке софтвера ; 

48000000Програмски пакет информациони системи“ 

Основ за примену преговарачког поступка: Поступак се покреће на основу члана 36. став 

1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 

 Мишљења Управе за јавне набавке број: Мишљење УЈН бр. 404-02-1556/18 од 

18.04.2018. 

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Разлози за примену овог 

поступка су:  
Надоградња пословниг софтвера АБ Софт, модулом ФИПО ДЕВ, финансијско 

књиговодство, може да изврши искључиво понуђач „АБ СОФТ“ ДОО из Београда, који је 

носилац свих искључивих  имовинских права на АБ СОФТ  пословном софтверу, који се 

користи на Универзитету у Београду –Шумарском факултету, има искључиво право над 

програмским кодом пословног софтвера, те је једини у могућности да пружи услугу прераде 

и надоградње истог.  

Модули АБ Софт пословног софтвера који се користе  на ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

                                    WDUGA          Евиденција уговора за буџетске кориснике  

  WVIR-B           Финансијска оператива за буџетске кориснике  

·  WOZ-B            Обрачун зарада за буџетске кориснике  

-     модул за повезивање са WИНГИС-ом – наменски софтвер 

 Сви модули раде над истом базом података и представљају јединствен пословни 

интегрисани информациони систем. Систем шифарника је заједнички за све модуле. 

Подаци су организовани тако да се свака промена у пословном систему уноси само на 

једном месту, а затим се преноси у остале делове система.Са аспекта наведеног а у складу 

са могућностима  је потребно да наведени модул FIPO буде Понуђача „АB Soft“ d.о.о., 

Позив за подношење понуда наручилац доставља :  

„АB Soft“ d.о.о., ул. Господара Вучића бр. 21, Београд, ПИБ 100222454, матични број 

07528906 

Лице за контакт: Зорица Стевановић, за правна питања, e-mail: zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs 

Немања Вукосав nemanja.vukosav@ sfb.bg.ac.rs 
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