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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА   
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Назив наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор  

Адреса: ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд 

ПИБ: 103964453 

Матични број: 17862146 

Интернет адреса наручиоца: www.trezor.gov.rs 

2. Врста наручиоца: орган државне управе 

3. Врста предмета: услуге 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

          Предмет јавне набавке је набавка добара – стручнa литературa, и то: 3 (три) часописа за 

рачуноводство, ревизију и пословне финансије „РАЧУНОВОДСТВО“, који излази двомесечно и 

3 (три) приручника Рачуноводствена ПРАКСА, који излази 15-дневно, чији је издавач Савез 

рачуновођа и ревизора Србије „Рачуноводство“ д.о.о. Београд Његошева бр. 19, за потребе 

Министарства финансија - Управа за трезор, број 06/2014.  

         Назив и ознака из општег речника набавке:  часописи 22213000.  

         Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: 404-17-12/13-001-008 од 18. 

фебруара 2014. године. 

5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену 

         Правни основ је члан 36. став 1. тачка 2), ако због техничких, односно уметничких разлога 

предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може 

извршити само одређени понуђач. 

          Подаци о понуђачу: Савез рачуновођа и ревизора Србије „Рачуноводство“ д.о.о. Београд 

Његошева бр. 19,  ПИБ 100299575, Матични број 17166751.  

          Образложење захтева: Напред наведени понуђач је једини и искључиви издавач и 

дистрибутер часописа за рачуноводство, ревизију и пословне финансије „РАЧУНОВОДСТВО“, 

и приручника Рачуноводствена ПРАКСА. 

          На основу наведеног, с обзиром да постоје искључива права наведеног понуђача, не  

постоји могућност да други понуђачи изврше  издавање и дистрибуцију наведених часописа.  

6. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде 

     Савез рачуновођа и ревизора Србије „Рачуноводство“ д.о.о. Београд Његошева бр. 19. 

 

http://www.trezor.gov.rs/

