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         На основу чл. 55. а у складу са Прилогом 3Е Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12), оглашава 

 

 

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: Oрган државне управе 

3. Врста предмета: услуге 

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

Предмет јавне набавке је набавка услуга закупа пословног простора за потребе 

Министарства финансија – Управa за трезор, број 13/2014, по партијама, и то: 

Локација/адреса објекта: Косовска Митровица, улица Књаза Милоша Д-4-1/1;  

Локација/адреса објекта: Грачаница, улица Главна улица бб; 

Локација/адреса објекта: Штрпце, улица Главна улица број 150. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 70220000-Услуге давања других некретнина 

осим стамбених у најам или закуп. 

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 понуђачима: Уговор о закупу пословног простора у Косовској Митровици 

закључен је са Будимиром Миловановићем, из Косовске Митровице, Књаза Милоша Д-4/1, 

дана 24.11.2010. године и заведен под бројем 361-110-/10-001-008; Уговор о закупу 

пословног простора у Грачаници закључен је са Гораном Лазићем, из Приштине, Дарданија 

СУ 7/7-А-2,  дана 6. јануара 2011. године и заведен под бројем 361-120-2/09-001-008; Уговор 

о закупу пословног простора у Штрпцима, закључен је са Драгутином Станојевићем из 

Штрпца, Главна улица број 100, дана  28. јула 2010. године и заведен под бројем 361-74-2/10-

001-008. 
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         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 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 Метохоје 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. 

6. Назив и адреса лица којем ће Наручилац послати Позив за подношење понуде: 

Будимиром Миловановићем, улица Књаза Милоша Д-4/1, Косовска Митровица; 

Горан Лазић, улица Дарданија СУ 7/7-А-2, Приштина; 

Драгутин Станојевић, улица Главна улица број 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


