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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа-Централа
Адреса наручиоца: Београд, Саве Машковића 3-5
Интернет страница наручиоца: www.poreskauprava.gov.rs
Врста наручиоца: Органи државне управе
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра-стручна литература за потребе Пореске управе. Назив и
ознака из општег речника набавке: 22213000.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
У складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона предвиђено је да наручилац може
спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако због техничких,
односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом
искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.
Пореска управа у оквиру обављања послова из делокруга своје надлежности има
потребе континуираног праћења прописа, као и потребу перманентне едукације запослених.
«КАТАЛОГ ЦЕНА И НОМЕНКЛАТУРА ВОЗИЛА» садржи цене и податке о комплетној
продукцији свих категорија, као старих тако и нових модела који је неопходан запосленим
Пореске управе у обављању редовних активности које се односи на поступак утврђивања и
наплате пореза на пренос апсолутних права на половним возила.
С обзиром да је »АМСС Агенција« д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 58, има искључиво
право издавања тј. каталошког објављивањем вредности возила на домаћем тржишту, а да је
чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама је предвиђено да, ако због техничких,
односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом
искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач, тиме се стичу услови да
се спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива, у складу са Законом о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12 и 14/15).
Наручилац је у складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама доставио
Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Управа за јавне набавке је, сходно члану 36. став 4. Закона о јавним набавкама, констатовала
да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона, па је доставила позитивно

мишљење бро:ј 404-02-1895/15 од 29.05.2015. године.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
''АМСС Центар за моторна возила''д.о.о., Београд, ул. Кнегиње Зорке бр. 58.

