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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 

2. Врста наручиоца: орган државне управе 

3. Врста предмета: услуге 

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

 Предмет јавне набавке је набавка - услуге испоруке топлотне енергије. Редни број јавне 

набавке ЈН број 15/2016, по партијама. Предметна јавна набавка је обликована по партијама и 

то:  

 Партија број 1 - испоруке топлотне енергије у експозитури Ковин, ЈНА бр. 1; 

 Партија број 2 - испоруке топлотне енергије у Филијали Крагујевац, Бранка Радичевића бр. 

16А; 

 Партија број 3 - испоруке топлотне енергије у експозитури Баточина, Краља Петра I бр. 64; 

 Партија број 4 - испоруке топлотне енергије у експозитури Лучани, Југословенске армије 

бр.2. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге у области технике грејања - 71314310. 

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 могу 

извршити само одређени понуђачи. 

 У саставу Министарства финансија – Управа за трезор налазе се филијале и експозитуре 

које послују на територији локалних самопурава. Наручилац је на основу прикупљених података 

утврдио која привредна друштва пружају предметне услуге на основу одлука скупштина 

јединица локалне самоуправе о условима и начину обављања комуналних делатности у смислу 

члана 9. Закона о комуналним делатностима, („Сл. гласник РС“, број 88/11), и затражио 

мишљење Управе за јавне набавке за спровођење преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона, за јавне набавке 

комуналних услуга: испорука топлотне енергије, управљање комуналним отпадом и снабдевање 

водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода. Услугу испоруке топлотне енергије 

могу извршити само одређени понуђачи који су сходно Закону о комуналним делатностима 
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вршиоци комуналних делатности и имају искључиво право да испоручују топлотну енергију на 

основу одлука скупштина јединица локалне самоуправе о условима и начину обављања 

комуналне делатности у смислу члана 9. Закона о комуналним делатностима на територији 

локалних самоуправа на којој послују унутрашње организационе јединице наручиоца. 

 Управа за јавне набавке је мишљењем број: 404-02-2955/16 од 18.10.2016. године, 

потврдила основаност примене преговарачког поступка за предметну услугу.   

6. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде:  
1. Партија број 1 - TE CONTROLS DOO, KOVIN, Соње Маринковић 6, ПИБ: 104031544 и 

матични број: 20068230; 

2. Партија број 2 - „ENERGETIKA“ d.o.o. Косовска бр. 4А, Крагујевац, ПИБ: 101576503 и 

матични број: 17006100; 

3. Партија број 3 - ТОПЛИНГ-ГРЈАЊЕ ДОО, БЕОГРАД, Сланачки пут 26, ПИБ: 

105988480 и матични број: 20507632; 

4. Партија број 4 - „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА“ АД, Лучани, Радничка бб, ПИБ: 

101263524 и матични број: 07327153. 

 

 

 

 


