
                    
Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА   

   Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

  Број: 404-00-280-8/20-001-008 

        10. јул 2020. године 

  Поп Лукина 7-9  

    Б е о г р а д 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПАК  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Назив, адреса и интернет страница 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 услуга – Сакупљање комуналгог отпада по партијама, редни број 9/2020.  

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге канализације, одношења смећа, чишћења и 

очувања животне средине - 90000000. 

5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама - ако због техничких, односно уметничких 

разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку 

може извршити само одређени понуђач. 

Образложење: У саставу Управе 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, 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) ЗЈН, у који би позвао понуђаче који испуњавају наведене услове. 

На основу прибављеног мишљења Управе за јавне набавке број: 404-02-3640/20 од 22. јуна.2020. 

године да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда, наручилац спроводи преговарачки поступак за јавну набавку услуге – Сакупљање 

комуналног отпада, по партијама, са понуђачима за које је на основу достављених доказа утврђено да 

су једини којима је поверено пружање предметне услуге на териорији локалних самоуправа и стога 

једини који предметну јавну набавку могу испунити из техничких разлога.  

6. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде: за партију 1 – 

ЕКО ГРОЦКА д.о.о. Гроцка, Петра Драпшина бр. 21, матични број: 21143766, ПИБ: 109215752; за 

партије 2 - 3 – PWW DOO Niš, 25. маја бр. 65б Ниш, матични број: 20078995, ПИБ: 104087707; за 

партије 4 – 6 - P.W.W. Leskovac d.o.o. Leskovac, Булевар ослобођења бр. 147, матични број: 20206276, 

ПИБ: 104683389; за партије 7 – 9 - FСC Vrbak d.o.o. Lapovo, ул. Ратника солунског фронта б.б. ПИБ: 

105259855, матични број: 20338369; за партије 10 – 12 - FCC EKO d.o.o. Beograd, Mокролушка Нова 

бр. 5, матични број: 20147326, ПИБ: 104328845; за партије 13 – 14 - BRANTNER OTPADNA 

PRIVREDA DOO, Башаидски пут б.б. Нови Бечеј; ПИБ: 104179366, матични број: 20104287. 

 

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

