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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: добра 

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

Предмет јавне набавке су добара - Надоградња система за централни регистар фактура 

(ЦРФ) – IV фаза. Редни број јавне набавке 3/2020. Назив и ознака из општег речника набавке: 
Програмски пакети и информациони системи - 48000000. 

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

примену 

 У складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама, 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.  

Технички део предметне јавне набавке, услед промењених околности проузроковане 

пандемијом болести обухвата и посебан модул који чини Систем за евиденцију исплате 

директне помоћи пунолетним грађанима Републике Србије, чији је саставни део Портал за 

пријаву, као и привремени регистар грађана. Разлог услед којег наручилац није у могућности 

да поступи у роковима за отворени или рестриктивни поступак је наступио независно од 

воље наручиоца. Поступање наручиоца није проузроковало нити довело до околности које за 

последицу имају изузетну хитност у поступању проузроковану ванредним околностима и 

непредвиђеним догађајима, чије наступање није зависило од воље наручиоца.  

Разлог услед којег Министарство финансија – Управа за трезор, није у могућности да 

поступи у роковима за отворени или рестриктивни поступак је наступио независно од воље 

наручиоца. Поступање наручиоца није проузроковало нити довело до околности које за 

последицу имају изузетну хитност у поступању проузроковану ванредним околностима и 

непредвиђеним догађајима.  
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 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.  

 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.  

 С тим у вези Управа за јавне набавке је констатовала да су испуњени услови за 

примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу са 

чланом 36. став 1. тачка 3.) Закона, па је Наручиоцу доставила позитивно мишљење, број: 

404-02-1864/20 oд 23.4.2020. године, да је основана примена преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара - Надоградња система за 

централни регистар фактура (ЦРФ) - IV фаза. 

  На основу горе изнетог, у конкретном случају испуњени су услови за спровођење 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, сагласно члану 36. 

став 1. тачка 3) Закона.  

6. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде:  
 „Saga“ d.о.о, Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а; 

 “Nill Data Communications” d.o.o, Београд, Жоржа Клeмaнсоа бр. 18; 

 “Digital Networks“ d.o.o, Београд, Мише Вујића бр. 2 

 


