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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 пословног простора за потребе Министарства финансија – Управа за 

трезор, број 13/2014, по партијама, за  Партију 1 - закуп пословног простора у филијали 

Косовска Митровица, Партија 2 - закуп пословног простора у експозитури Грачаница и 

Партија 3 - закуп пословног простора у експозитури Штрпце. 

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

стамбених у најам или закуп - 70220000.  

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 

испунити само одређени понуђач. Управа за трезор већ има за претходни период закључене 

уговоре о закупу пословног простора са наведеним понуђачима. 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 на територији Косова и 

Метохије организоване су као филијале и експозитуре у саставу филијала. У 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.011-00-851/14 дана 25.08.2014. године. 
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Процењена вредност јавне набавке: Укупна процењена вредност јавне набавке на годишњем 

нивоу износи 1.188.000,00 динара без ПДВ-а, односно за партију 1 износи 576.000,00 динара без 

ПДВ-а, за партију 2 износи 360.000,00 динара без ПДВ-а и за партију 3 износи 252.000,00 

динара без ПДВ-а.   

 Број примљених понуда: по једна за сваку партију. 

 Највиша и најнижа понуђена цена: 

-  за партију 1: Укупна цена на месечном нивоу, без ПДВ-а: 48.000,00 динара; Укупна цена за 

12 месеци, без ПДВ-а: 576.000,00 динара, без ПДВ-а. 

-  за партију 2: Укупна цена на месечном нивоу износи 30.000,00 динара, без ПДВ-а. Укупна 

цена за 12 месеци износи 360.000,00 динара, без ПДВ-а. 

- за партију број 3: Укупна цена на месечном нивоу износи 21.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Укупна цена за 12 месеци 252.000,00 динара, без ПДВ-а.  

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

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

13/2014, по партијама за  Партију 1 - закуп пословног простора у филијали Косовска 

Митровица, улица Књаза Милоша бр. 004/01/001 додељен је понуђачу Миловановић 

Будимиру, ЈМБГ 2111950920002, Доње Вараге, Зубин Поток.  Уговор о јавној набавци закупа 

пословног простора за потребе Министарства финансија – Управа за трезор, број 13/2014, по 

партијама за  Партију 2 - закуп пословног простора у Грачаници, улица Главна бб, понуђачу 

Лазић Горану, ЈМБГ 0505966910059, Вожда Карађорђа, Грачаница. Уговор о јавној набавци 

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

13/2014, по партијама за  Партију 3  - закуп пословног простора у Штрпцу, улица Главна бр. 

150,  понуђачу Станојевић Драгутину, ЈМБГ 3009953960026, Штрпце. 

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 13/2014, 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. 


