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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 

Служба за контакт:  javnenabavke@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 су услуге подршке и одржавања апликативног софтвера за обрачун 

зарада директних корисника буџета, број 11/2014, за потребе Министарства финансија – Управа 

за трезор.  

         Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге софтверске подршке - 72261000. 

 

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

На основу Уговора о испоруци апликативног решења број: 1112-403 од 23.04.2003. 

године, закљученог између Министарства финансија и економије Управа за јавна плаћања и 

Информатика а.д. Београд, Јеврејска бр. 32, Информатика а.д. Београд је реализовала испоруку 

лиценци са извршним верзијама апликативног решења „Обрачун зарада“. 

На основу уговора о купопродаји дограђеног апликативног софтвера за обраду зарада 

број: 404-387/06-001 од 20.07.2006. године, закљученог између Министарства финансија – 

Управа за трезор (правни следбеник Министарства финансија и економије Управа за јавна 

плаћања) и Информатике а.д. Београд, Јеврејска бр. 32, Информатика а.д. је доградила и 

испоручила апликативни софтвер за обраду зарада директних корисника буџетских средстава 

(Трезар).  

            Информатика а.д. Београд, је испоручила лиценце апликативног решења, извршила 

испоруку софтвера помоћу којег се врши обрачун зарада директних корисника буџетских 

средстава. На испоручени апликативни софтвер сопствене производње Трезар, Информатика 

а.д., Београд, има искључива ауторска права над изворним кодом и као таква је искључиво 

подобна да пружа услуге подршке и одржавања наведеног апликативног софтвера и/или 

корекције у наведеном апликативном софтверу. 
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 Као власник изворног кода над програмима Обрачун зарада и дограђени апликативни 

софтвер за обрачун зарада директних буџетских корисника (Трезар),  није пренела на треће лице  

ни једно право којим се мења нити ограничава садржина ауторског права по том основу.  

 Истовремено, право приступа није дато ни једном трећем лицу по основу одржавања 

програма. Министарство финансија - Управа за трезор је носилац права трајног коришћења 

предметног софтверског решења.  

 На основу наведеног, не постоји могућност да други понуђачи пружају услуге подршке 

и одржавања апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета. 

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

               Информатика а.д. Београд, Јеврејска бр. 32. 


