
                    

Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА   

   Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

  Број: 404-00-563-8/18-001-008 

26. септембар 2018. године 

 Поп Лукина 7-9  

     Б е о г р а д 

 

На основу члана 36. став 1 тачка 3. и члана 55. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/2015, 68/2015- у даљем тексту: Закон), Министарство финансија,  Управа за трезор,  Сектор за 

људске и материјалне ресурсе, објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

(ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА) 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Назив наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор; aдреса: 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 

услуга - Чишћење зграда Управе за трезор на адресама унутрашњих јединица. Редни број јавне набавке 

11/2018. Назив и ознака из општег речника набавке: 90910000 - Услуге чишћења. 

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

36. став 1. тачка 3). Закона предвиђено је да наручилац може сроводити преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности проузроковане ванредним 

околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље 

наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни 

поступак. Наручилац је у складу са чланом 36. став 2. доставио Управи за јавне набавке, Захтев за 

мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања јавног позива у вези са 

предметном јавном набaвком сходно члану 36. став 1. тачка 3. Закона, имајући у виду да важећи уговор о 

пружању услуга чишћења зграда истиче 10.10.2018. године. Управа за јавне набавке је, сходно чл. 36. 

став 4. Закона, размотрила наводе из захтева за мишљење и приложене документације и утврдила да у 

конкретном случају постоји изузетна хитност проузрокована ванредним околностима и непредвиђеним 

догађајима, чије наступање није зависило од воље наручиоца, и доставила наручиоцу позитивно 

мишљење, број: 404-02-3810/18 од 17.09.2018. године, да је основана примена преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга чишћења зграда Управе за трезор 

на адресама унутрашњих јединица. Предметна јавна набавка спроводи се за период до закључења 

уговора у отвореном поступку централизоване јавне набавке који спроводи Управа за заједничке послове 

републичких органа, а најдуже девет месеци од дана обостраног потписивања уговора. 

6. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: TELUS PRO d.o.o. 

Београд, Душана Дуде Тимотијевића бр. 9; TIME PARTNER d.o.o. Београд, Растка Петровића бр. 43; DIZ 

HIGIJENA d.o.o. Београд, Дунавска 86; ТЕЛУС АД Београд, Палмотићева бр. 2; Krol housekeeping doo, 

Београд, Косте Главинића 3а. 

http://www.trezor.gov.rs/

