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 На основу члана 36.  став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12- у даљем тексту: Закон) 
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Београд, Поп Лукина 7-9 

 

објављује:               

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања 

 позива за подношење понуда 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија – Управа за трезор, 

Београд, Поп Лукина 7-9,  www.trezor.gov.rs; 

Врста наручиоца: орган државне управе; 

Предмет набавке: набавка стручне литературе у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда, која се бави практичном применом законских прописа из 

области рачуноводства и пословних финансија, и то: 6 примерака на месечном нивоу 

„Привредни саветник“ са „Регистом прописа“, редни број јавне набавке 02/2014; 

Назив и ознака из општег речника набавке: часописи 22213000; 

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

правни основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива је члан 36. став 1. 

тачка 2) Закона, ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или 

из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени 

понуђач. Пре покретања преговарачког поступка Наручилац је прибавио мишљење Управе за 

јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка Бр. 404-02-3119/13 од 

15.01.2014. године. 

            С обзиром да је „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ д.о.о.  Булевар краља Александра, бр. 

86, Београд, једини и искључиви издавач и дистрибутер часописа „Привредни саветник“ са 

„Регистом прописа“, одлучено је да се спроведе преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона. 

Процењена вредност јавне набавке: 360.000,00 динара, без ПДВ-а.  

Број примљених понуда: једна 

Највиша и најнижа понуђена цена: 349.090,91 динар без ПДВ-а, односно 384.000,00 динара 

са ПДВ-ом 

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: У преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку стручне литературе која се бави 

практичном применом законских прописа из области рачуноводства и пословних финансија, 

и то: 6 примерака на месечном нивоу „Привредни саветник“ са „Регистом прописа“, уговор 
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је додељен добављачу „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ д.о.о. Булевар краља Александра, бр. 86, 

Београд, ПИБ 100002581, Матични број 07041268, са понуђеном ценом 349.090,91 динар без 

ПДВ-а, односно 384.000,00 динара са ПДВ-ом 

Добављач не извршава набавку преко подизвођача. 

Период важења уговора: 31.12.2014. године. 

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно 

– предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. После доношења одлуке о додели 

уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. 

Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке 

за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на 

Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним 

набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Подносилац захтева је 

дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (број 

жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: 

Републичка административна такса, јавна набавка број 02/2014, корисник: Буџет Републике 

Србије). Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија 

за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 


