
 

Број: 1039/2/15 

Датум: 21.10.2015. године 

 

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 37. Статута Наручиоца РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД 

ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, Београд, адреса за пријем писмена: Теразије бр. 34, 

ПИБ: 104489843, мат.бр. 17647245, директор наручиоца доноси следећe: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

1. Назив и адреса наручиоца: Републички завод за социјалну заштиту, ул. 

Теразије бр. 34 

2. Врста наручиоца: Јавна служба 

3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: Енергетске 

услуге-грејање, орн 65400000. 

4. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда: члан 36. став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

5. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Зграда 

Републичког завода за социјалну заштиту у ул. Теразије бр. 34 није прикључена 

на градску топловодну мрежу. Грејање у просторијама завода се обезбеђује 

преко котларнице зграде  „Србијатекса“ Д.О.О која се налази на адреси Теразије 

бр. 30-32 а имајући у виду да је подстаница Републичког завода једино са њом 

повезана, нисмо у могућности да прибављамо понуде других понуђача. Измене 

на подстаници Републичког завода нисмо у могућности да извршимо будући да 

у буџету Републике Србије из кога се финансира РЗСЗ нису обезбеђена средства 

за ову намену.  

Напомињемо да се Републички завод налази у згради која је задужбина „Алексе 

Крсмановића“ и која је споменик културе под заштитом државе. Од Управе за 

јавне набавке је добијено мишљење о основаности примене преговарачког 

поступка бр 404-02-196/15 од дана 23.01.2015. год у складу са чл. 36. став 1. 

тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015) 

6. Позив за подношење понуда наручилац доставља: „Србијатекс“ Д.О.О који се 

налази на адреси Теразије бр. 30-32. 

7. Лице за контакт: Невена Рајковић, телефон: 011/3621-565, меил адреса: 

nrajkovic@zavodsz.gov.rs  

 

                                                                                                        Директор 

 

Предраг Петровић 
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