
                    
Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА   

   Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

  Број: 404-00-483-6/16-001-008 

    12. јул 2016. године 

 Поп Лукина 7-9  

     Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 7), а у складу са Прилогом 3Е Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), оглашавамо 

 

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. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне 

набавке су добра -  Опрема за противпожарну заштиту у сервер сали са пратећим радовима,  ЈН 

број 8/2016. 

        Назив и ознака из општег речника набавке: Ватрогасна опрема – 35111000; Радови на 

инсталацији уређаја за противпожарну заштиту 45343000; Електро-монтажни радови 45311200; 

Машински инсталатерски радови 45351000. 

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

  Правни основ је члан 36. став 1. тачка 1), Закона. Наручилац је дана 23.05.2016. године, 

донео Одлуку број: 404-00-340-5/16-001-008 о покретању отвореног поступка за јавну набавку 

добара - oпрема за противпожарну заштиту у сервер сали са пратећим радовима , ОП број 

29/2016. Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.  

        Поступак предметне јавне набавке окончан је Одлуком о обустави поступка број: 404-00-

340-12/16-001-008 дана 28.06. 2016. године, јер није поднета ниједна понуда.  

Након коначности Одлуке о обустави поступка, Наручилац се определио да спроведе 

поступак јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

у складу са чланом 36. став 1. тачка 1) Закона. Предмет набавке, услови за учешће у поступку, 

техничке спецификације и критеријум за доделу уговора неће се мењати. 

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

У преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде, Наручилац ће 

позвати следеће понуђаче:  

 -  ,,ЕМPEX“, d.o.o, Београд, Добропољска бр. 72а 

       - ,, Smart Building Technologies“ d.o.o, Београд, Радоја Дакића бр. 7 
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Наручилац сматра да наведени понуђачи могу са својим техничким и кадровским 

капацитетима благовремено и квалитетно извршити предметну услугу.  

          6. Остале информације: Рок за подношење понуда је до 22.07.2016. године до 10,00 

часова. Јавно отварање понуда и поступак преговарања одржаће се истог дана, тј. 22.07.2016. 

године, са почетком у 10,15 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


