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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 услуга закупа дела пословног простора у Смедеревској 

Паланци, и то: три канцеларије и благајнички бокс, са коришћењем заједничког санитарног 

чвора, који се налазе у приземљу  пословне зграде у Смедеревској Паланци, ул. Радмиле 

Шишковић бб, укупне површине 40m², за  потребе Министарства финансија - Управа за трезор, 

број 07/2014.  

         Назив и ознака из општег речника набавки:  Услуге давања других некретнина осим 

стамбених у најам или закуп - 70220000.  

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:  Привредно друштво за дистрибуцују електричне енергије ЦЕНТАР 

доо Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево. 

           Околности из којих произилази основаност примене преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда: Управа за трезор већ има за претходни период 

закључене уговоре о закупу пословног простора са наведеним понуђачем. Важећим актом о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија  - Управа за 

трезор, поред Централе Београд унутрашње јединице Управе за трезор ван седишта 

организоване су као филијале и експозитуре. Унутрашње јединице Управе за трезор своју 

делатност претежно обављају у објектима који су Министарству финансија додељени на 

коришћење Закључком о преузимању имовине коју користи Народна банка Југославије – Завод 

за обрачун и плаћања и запослених у Заводу, 05 број: 4-64/2003-001 од 16. јануара 2003. године 

и у мањем броју објеката којим располажу директни и индиректни корисници буџета локалне 

власти. Поред тих простора Управа за трезор је била принуђена да због непостојања пословног 
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простора код директних и индиректних корисника буџета локалне власти у Смедеревској 

Планаци закључи уговоре о закупу пословног простора. Уговор о закупу пословног простора у 

Смедеревској Планаци закључен је са Привредним друштвом за дистрибуцију електричне 

енергије „Центар“ доо Крагујевац, ЕД  Електроморава Смедерево, где су пословни простор 

користиле и унутрашње јединице бившег Завода за обрачун и плаћања. У наведеном простору 

Управа за трезор је извршила уређење простора који користи у складу са специфичностима 

своје делатности (обавезно постојање шалтера и благајничких боксева), односно извршила 

уградњу и инсталирање опреме и уређаја од значаја за безбедност објеката и имовине (касе, 

трезори, алармни системи и видео надзор) и инсталирање других врста опреме (комуникациона 

опрема, рачунарска опрема, клима уређаји и сл.) 

                  Имајући у виду наведено, а поступајући у складу са чланом 36. став 2. Закона о 

јавним набавкама Управа за трезор се обратила Управи за јавне набавке за прибављање 

мишљења о основаности примене преговарачког поступка. Управа за јавне набавке је доставила 

мишљење Бр. 404-02-2948/13 дана 26.12.2013. године. 

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

     Привредно друштво за дистрибуцују електричне енергије ЦЕНТАР доо Крагујевац, ЕД 

Електроморава Смедерево. 

 


