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Завод за унапређење пословања 
 

Ул. Устаничка 64/14 

Београд 

 

 

 

Предмет: Позив за подношење понуде  

 

Позивамо вас да доставите понуду за јавну набавку у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12 и 14/15) и Мишљењем Управе за 

јавне набавке, број: 404-02-1216/15 од 07.04.2015. године. 

 

Број јавне набавке: ЈН 1/2015 

Интернет страница наручиоца: www.vss.sud.rs 

Врста наручиоца: Независан и самосталан орган  

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда  

Врста предмета: Услуге  

Опис предмета, ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из 

општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је услуга одржавања софтвера „Трезор-Саветник“ за потребе 

буџетског рачуноводства у судовима;  

Услуге одржавања и поправке софтвера – 72267000 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:  

 

Високи савет судства је у складу са Законом о уређењу судова и Законом о буџету 

РС,преузео део буџетске надлежности над судовима, као и јавне набавке које се врше 

јединствено за судове.   

http://www.vss.sud.rs/


Министарство правде је 07.04.2004. године закључило уговор са Заводом за унапређење 

пословања, о инсталирању и коришћењу рачуноводственог програма „Трезор“ за 

потребе правосудних и прекршајних органа.  

 

С обзиром да је неопходно континуирано одржавање програма, потребно је закључење 

уговора за услуге одржавања рачуноводственог софтвера „Трезор-Саветник“ за 2014. 

годинуса Заводом за унапређење пословања, који је једини и искључиви аутор и 

носилац изворног кода за софтвер „Трезор-Саветник“.  

Поступак јавне набавке се спроводи у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12 и 14/15) и Мишљењем Управе за јавне 

набавке, број: 404-02-1216/15 од 07.04.2015. 

 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

 

Завод за унапређење пословања, Београд, Устаничка 64/14 

 

Остале информације: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште морада обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

 

Понуде се достављају у писаномо блику на српском језику у затвореној коверти или 

кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у  обрасце, који су 

саставни део конкурсне документације.  

 

Ако се у понуди врше исправке потребно је да исте буду парафиране и оверене печатом 

понуђача. Понуда мора да буде поднета на преузетом обрасцу конкурсне 

документације, јасна и недвосмислена, са свим прилозима који представљају саставни 

део документације. 

 

Писану понуду, са свим доказима, доставити у затвореној коверти или кутији овереној 

печатом.Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Понуђач је дужан ,да без 

обзира на начин подношења понуде, обезбеди да иста стигне на Писарницу наручиоца 

најкасније 8. дана од дана објављивања на Порталу за јавне набавке, до 12 часова на 

адресу: 

 РепубликаСрбија, Високи савет судства, 11000 Београд, ул. Ресавска 42 

 

На омоту назначити предмет јавне набавке – ''Понуда за јавну набавку број ЈН1/2015 – 

„Услуга одржавања рачуноводтвеног софтвера „Трезор-Саветник“ 

 

Коверат или кутија са понудом мора на предњој стран иимат и ознаку: „ПОНУДА - НЕ 

ОТВАРАТИ“, а на полеђини пун назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт. 

 

Неблаговременом ће се сматрат ипонуда која није примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. 

 



Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуду, 

неотворену, неблаговремену поднету понуду, са назнаком да јеподнета 

неблаговремено. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

Рок за достављање понуда истиче 08.05.2015.године у 12,00 часова.  

 

Jавно отварање понуда одржаће се дана 08.05.2015.године са почетком у 12,15 часова.  

 

Поступак преговарања одржаће се 08.05.2015.године у 12,30 часова у Високом савету 

судства, Београд, Ресавска 42, у канцеларији број 6. 

 

Поступку отварања и преговарања могу приступит и законски заступник понуђача или 

друго овлашћено лице. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници 

понуђача који ће присуствовати поступку, дужни су да наручиоцу предају писана 

пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда и преговарања. 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је три дана од дана јавног отварања понуда.  

 

 

 

ЛицезаконтактДраго Видовић, телефон 011 363 4252 

 

 

                                                                                          КОМИСИЈА 

 

 

 

 
 

  


