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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) 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

 

објављује:               

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о одлуци 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: закуп дела пословног простора за потребе Министарства финансија – 

Управа за трезор, број 08/2014, по партијама, за  Партију 1 - закуп дела пословног простора у 

објекту Општинског одбора СПС Голубац, у Голупцу, улица Цара Лазара бр. 1, укупне 

површине 79m² и за  Партију 2 – закуп пословног простора у Жабарима, улица Кнеза 

Милоша бр. 47, укупне површине 78,45m². 

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

стамбених у најам или закуп - 70220000.  

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.  

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 простора код директних и индиректних корисника 

буџета локалне власти у Голупцу и Жабарима закључи уговоре о закупу пословног простора. 

Уговор о закупу пословног простора у Голупцу и уговор о закупу пословног простора у 

Жабарима закључен је са  Социјалистичком партијом Србије, Београд, Студентски трг 15.  У 
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наведеним пословним објектима  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. 

Процењена вредност јавне набавке: 288.000,00 динара, без ПДВ-а, односно процењена 

вредност за Партију 1: 144.000,00 динара без ПДВ-а и за Партију 2: 144.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

Број примљених понуда: једна. 

 Највиша и најнижа понуђена цена: Укупна цена на месечном нивоу, без ПДВ-а: 12.000,00   

динара;Укупна цена на месечном нивоу, са ПДВ-ом: 14.400,00  динара; Укупна цена за 12 

месеци, без ПДВ-а: 144.000,00 динара; Укупна цена за 12 месеци, са ПДВ-ом: 172.800,00  

динара. 

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Уговор о јавној набавци 

закупа дела пословног простора за потребе Министарства финансија – Управа за трезор, број 

08/2014, по партијама за  Партију 1 - закуп дела пословног простора у објекту Општинског 

одбора СПС Голубац, у Голупцу, улица Цара Лазара бр. 1, укупне површине 79m² и за  

Партију 2 – закуп пословног простора у Жабарима, улица Кнеза Милоша бр. 47, укупне 

површине 78,45m², додељен је понуђачу Социјалистичка партија Србије, Београд, 

Студентски трг 15, ПИБ 101677250, Матични број 07007647. Понуда број: 404-00-11/14-001-

008 од 19.02.2014. године. 

Добављач не извршава набавку преко подизвођача. 

Период важења уговора: једна година. 

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 08/2014, по партијама,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. 


