
Република Србија 
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 404-02-17/2015-01/09
Датум: 11. мај 2015. године 

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12 и 14/15), и члана 6. став 2. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/08, 101/10 и 88/11), доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда , у 
складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије" бр. 124/2012 и 14/15), и Мишљења Управе зајавне 
набавке број: 404-02-1216/15, од 07.04.2015. године зајавну набавку 

услуге одржаеања рачуноводственог софтвера „ Трезор-Саветник“ за потребе
буџетског рачуноводства у  судовима, 

редни.број ЈН 1/2015

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Завод за унапређење пословања‘\  са 
седиштем у Београду, ул. Устаничка бр. 64/14 који је доставио понуду број 01-41 
дана 07.05.2015.године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је  донео Одлуку о покретању преговарачког поступка јавне 
набавке без објављивања јавног позива број 404-02-17/2015-01.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног 
позива број 404-02-17/2015-01/04 од 30.04.2015. године и Конкурсна докумантација 
објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 30. 
априла2015. године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број: 404-02-17/2015-01/06 од 08.05.2015. године, и Записника о 
преговарању број 404-02-17/2015-01/07 од 08.05.2015. године, Комисија за јавну 
набавку је  приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној 
оцени понудаброј 404-02-17/2015-01/08 од 08.05.2015. године.



У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је  констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке: Набавка услуге одржавања софтвера „Трезор- 
Саветник“ за потребе буџетског рачуноводства у судовима.

2. Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге одржавања и 
поправке софтвера -  72267000

4. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Високог савета судства за 
2015. годину -  услуга одржавања софтвера „Трезор-Саветник“ за потребе 
буџетског рачуноводства у судовима, средства су обезбеђена Законом о 
буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл. гласник РС“ бр. 142/14); 
Раздео 6 -  Судови, глава 6.0, функција 330, економска класификација 423 -  
услуге по уговору, извор финансирањ а- 01 (буџет)

5. Одступања од плана набавки са образложењем: Није било одступања од 
плана набавки

6. У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач

7. Основни подаци о понуђачу: „Завод за унапређење пословања“ са 
седиштем у Београду, ул. Устаничка бр. 64/14

8. Разлози и околности који оправдавају примену преговарачког 
поступка:

Министарство правде је 2004. године, непосредном погодбом, уз 
претходно прибављено мишљење Управе за јавне набавке, са Заводом за 
унапређење и рентабилност пословања закључило Уговор, чији је  предмет 
инсталирање и коришћење рачуноводственог софтвера Програма „Трезор“, 
према израженим корисничким потребама буџетског рачуноводства 
правосудних и прекршајних органа у Републици Србији.

Уговорне стране су сагласиле да гарантни рок за инсталирани 
рачуноводствени програм „Трезор“ износи годину дана од дана извршеног 
инсталирања, као и да по истеку гарантног рока, међусобне односе у 
погледу даљег одржавања и прилагођавања програма, регулишу посебним 
уговором.

Након истека гарантног рока, па све до 31.12.2011. године, 
Министарство правде је са Заводом за унапређење пословања, за услуге 
одржавања рачуноводственог софтвера Програма „Трезор“ за потребе 
правосудних органа, закључивало уговоре на годишњем нивоу у



преговарачком поступку, без објављивања јавног позива, у складу са 
важећим Законом о јавним набавкама.

Преузимањем дела надлежности од Министарства правде, у складу са 
Законом о уређењу судова, Високи савет судства је од 01.01.2012. године 
наставио да закључује уговоре са Заводом за унапређење пословања за 
услуге одржавања рачуноводственог софтвера „Трезор-Саветник“ , али само 
за потребе буџетског рачуноводства у судовима Републике Србије, у 
преговарачком поступку без објављивања јавног позива, у складу са 
важећим Законом о јавним набавкама.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је Завод за унапређење 
пословања д.о.о. из Београда, Устаничка 64/14, једини и искључиви аутор и 
носилац изворног кода за софтвер „Трезор-Саветник11, те да је у складу са 
тим, једини овлашћен за активности одржавања истог, неспоран је  разлог 
примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, за 
наведени предметјавне набавке.

Целисходност јавне набавке се огледа у томе што се на овај начин 
обезбеђује нижа цена одржавања софтвера по суду на месечном нивоу, као и 
јединствени начин вођења финансијског пословања у судовима, како због 
извршења буџета, тако и извештавања о извршењу буџета

Рачуноводствени софтвер „Трезор -  Саветник“ обухвата:
• буџетско рачуноводство
• обрачун зарада
• основна средства
• ликвидатура

Према уговору, Завод за унапређење пословања је  спроводио следеће 
активности: стална контрола и одржавање програма; измене у програму 
које настају услед измена законских прописа; обука, усавршавање и 
консултације за рад у програму; редовна дистрибуција нових верзија 
програма електронском поштом или редовном поштом; затварање и 
отварање пословних књига у програму; инсталација апликације на нову 
опрему, односно нове рачунаре у судовима, као и копирање постојећих база 
програма са старих рачунара и пренос на нове рачунаре.

9. Понуде које су одбнјене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена 
тих понуда: Нема понуда које су одбијене

10. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена постигнута у 
поступку преговарања.



11. Преглед достављене понуде:

Назив понуђача „Завод за унапређење пословања“

Понуда заведена код 
понуђача под бројем 01-41 од 07.05.2015. године

Назив услуге:
Услуге, одрж авањарачуноводственог софтвера „Трезор-Саветник“ за 

потребе буџетског рачуноводства у  судовима

Месечна цена без ПДВ-а 167.212,50 динара

пдв 33.442,50 динара

Месечна цена са ПДВ-ом: 200.665,00 динара

Укупна цена без ПДВ-а: 2.006.550,00 динара

Укупно ПДВ 401.310,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 2.407.860,00 динара

Рок важења понуде: 
Услови плаћања

60 дана од дана отварања понуде 
15 дана од издавања исправног рачуна

12. Предмет преговарања бнла је укупно понуђена цена.

Комисија је  констатовала да је  понуђач остао при цени из достављене 
понуде и да иста износи 167.212,50 динара на месечном нивоу без обрачунатог 
ПДВ-а, односно 2.006.550,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу.



13. Понуђачи којима се додељује уговор

Комисија за јавну набавку је  констатовала да је  понуда број 01-41 од 
07.05.2015. године понуђача "Завод за унапређење пословања" д.о.о., са седиштем 
у Београду, ул. Устаничка бр. 64/14, исправна, одговарајућа и прихватљива за 
наручиоца, као и да испуњава све услове и захтеве из позива за подношење понуде 
и конкурсне документације.

Због свега наведеног Комисија је предложила да се уговор додели
понуђачу "Завод за унапређење пословања" д.о.о, Београд, Устаничка 64/14.

На основу изнетог, одлучено је  као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети 
захтев за заштиту права у року од 
10 дана, од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки. Захтев се 
подноси Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних 
набавки, а предаје наручиоцу.

Доставити:
- понуђачу
„Завод за унапређење пословања", 

Београд, ул. Устаничка бр. 64/14


