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На основу чл. 36, 55. став 1. тачка 7) и Прилога 3Е Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15,- у даљем тексту:Закон),  

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа за трезор, Београд, Поп Лукина број 7-9 

објављује 

 

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 су услуге – пренос поштанских пошиљака, (универзалне поштанске 

услуге), за потребе Министарства финансија – Управа за трезор, број 4/2019, а према 

спецификацији и захтевима датим у конкурсној документацији.  

 Назив и ознака из општег речника набавке: Поштанске услуге - 64110000. 

 

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

 Правни основ је члан 36. став 1. тачка 2), Закона, 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 понуђачу: Јавно предузеће „Пошта Србија“, Београд, ул. Таковска број 2. 

Јавно предузеће “Пошта Србије“, Београд је сагласно одредбама Закона о поштанским 

услугама (“Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14 - у даљем тексту ЗПУ), јавни 

поштански оператор и једини је и искључиви пружалац поштанских услуга из домена 

резервисаног сервиса - пренос поштанских пошиљака масе до 100 g (таксативно наведених у 

члану 19. ЗПУ), а уједно и једини пружалац поштанских услуга из домена универзалне 
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поштанске услуге (таксативно наведених у члану 13. ЗПУ), која је делатност од општег 

интереса, на основу лиценце коју је издала Републичка агенција за поштанске услуге  (РАПУС).  

У члану 19. став 3. ЗПУ је прописано да „Лимите по маси и цени из става 1. овог члана 

утврђује Републичка агенција за поштанске услуге  (РАПУС) уз сагласност Владе Републике 

Србије, при чему они не могу бити већи од 350 грама и петоструког износа поштарине за писмо 

прве стопе тежине и најбржег степена преноса. 

У члану 19. став 4. ЗПУ је прописано да „Резервисане поштанске услуге обавља јавни 

поштански оператор.“ 

 Увидом у Регистар лиценци који води Агенција надлежна за електронске комуникације и 

поштанске услуге (Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама - Сл. гласник 

РС број 62 од 13.06.2014. године), утврдили смо да лиценцу за обављање универзалне 

поштанске услуге у Републици Србији има само један поштански оператор, односно Јавно 

предузеће „Пошта Србије“, Београд, које поред тога има искључиво право обављања 

резервисаних поштанских услуга, а које нису предмет преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда. 

 На основу изложеног, из техничких разлога повезаних са заштитом искључивих права, не 

постоји могућност да други понуђачи пружају наведену поштанску услугу. 

С тим у вези, Наручилац је од Управе за јавне набавке прибавио позитивно мишљење Бр. 

404-02-2129/19 од 16.05.2019. године, о основаности примене преговарачког поступка.  

С обзиром на напред наведено, за набавку универзалних поштанских услуга испуњени су 

услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у 

складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона, јер постоје искључива права једног понуђача. 

 Наведени разлози представљају техничке разлоге услед којих предметну јавну набавку 

може испунити одређени понуђач. 

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

 Јавно предузеће „Пошта Србија“, Београд, ул. Таковска бр. 2. 

 

 


