
                     
Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

Број: 404-00-146-13/14-001-008 

     11.03.2014. године 

 Поп Лукина 7-9  

     Б е о г р а д 

 

 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12) 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

 

објављује:               

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија – Управа за трезор, 

Београд, Поп Лукина 7-9,  www.trezor.gov.rs; 

Врста наручиоца: орган државне управе; 

Предмет набавке: закуп дела пословног простора за потребе Министарства финансија – 

Управа за трезор, број 08/2014, по партијама, за  Партију 1 - закуп дела пословног простора у 

објекту Општинског одбора СПС Голубац, у Голупцу, улица Цара Лазара бр. 1, укупне 

површине 79m² и за  Партију 2 – закуп пословног простора у Жабарима, улица Кнеза 

Милоша бр. 47, укупне површине 78,45m². 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге давања других некретнина осим 

стамбених у најам или закуп - 70220000.  

Уговорена вредност: Уговор о јавној набавци закупа дела пословног простора за потребе 

Министарства финансија – Управа за трезор, број 08/2014, по партијама, за  Партију 1 - закуп 

дела пословног простора у објекту Општинског одбора СПС Голубац, у Голупцу, улица Цара 

Лазара бр. 1, укупне површине 79m² и за  Партију 2 – закуп пословног простора у Жабарима, 

улица Кнеза Милоша бр. 47, укупне површине 78,45m², додељен је понуђачу Социјалистичка 

партија Србије, Београд, Студентски трг 15, са понуђеном укупном ценом закупа 12.000,00 

динара без ПДВ-а, на месечном нивоу, односно са понуђеном укупном ценом закупа 

14.400,00 динара са ПДВ-ом, на месечном нивоу. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: једна понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена: Партија број 1 - Укупна цена на месечном нивоу, без 

ПДВ-а: 12.000,00 динара,  Укупна цена на месечном нивоу, са ПДВ-ом: 14.400,00 динара  

Укупна цена за 12 месеци, без ПДВ-а: 144.000,00 динара и укупна цена за 12 месеци, са ПДВ-

ом: 172.800,00 динара. Партија број  2 - Укупна цена на месечном нивоу, без ПДВ-а: 

12.000,00  динара,Укупна цена на месечном нивоу, са ПДВ-ом: 14.400,00  динара,  Укупна 

цена за 12 месеци, без ПДВ-а: 144.000,00 динара, Укупна цена за 12 месеци, са ПДВ-ом: 

172.800,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач не извршава 

уговор са подизвођачем. 

http://www.trezor.gov.rs/
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.02.2014. године. 

Датум закључења уговора: 07.03.2014. године.  

Основни подаци о понуђачу: Социјалистичка партија Србије, Београд, Студентски трг 15, 

ПИБ 101677250, Матични број 07007647. 

Период важења уговора: 1 (једна) година. 

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 


