
                     
Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

Број: 404-00-880-17/14-001-008 

     13.10. 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: набавкa услуга подршке и одржавања апликативног софтвера за обрачун 

зарада директних корисника буџета. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге софтверске подршке - 72261000. 

Уговорена вредност: цена услуга подршке и одржавања апликативног софтвера за обрачун 

зарада директних корисника буџета на месечном нивоу 385.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно цена услуга подршке и одржавања апликативног софтвера за обрачун зарада 

директних корисника буџета до 30.09.2015. године 4.620.000,00 динара без ПДВ-а, цена за 

отварање новог органа (уколико наручилац буде имао потребу за отварањем нових органа у 

оквиру апликативног софтвера) 67.000,00 динара без ПДВ-а и цена за један човек-дан 

(уколико наручилац буде имао потребу за додатним ангажовањем радника понуђача) 

28.000,00 динара без ПДВ-а.  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: једна понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуде, понуђач је смањио 

цену услуга подршке и одржавања апликативног софтвера за обрачун зарада директних 

корисника буџета на месечном нивоу са 400.000,000 динара без ПДВ-а на 380.000,00 динара 

без ПДВ-а, односно укупну цену услуга подршке и одржавања апликативног софтвера за 

обрачун зарада директних корисника буџета до 30.09.2015. године са 4.800.000,00 динара без 

ПДВ-а на 4.620.000,00 динара без ПДВ-а. 

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

уговор са подизвођачем. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10. септембар 2014. године. 

Датум закључења уговора: 24. септембра 2014. године, код наручиоца и 26. септембра 2014. 

године код добављача. 

http://www.trezor.gov.rs/
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Основни подаци о добављачу: INFORMATIKA AD Београд, Јеврејска 32, ПИБ 100001716, 

матични број 07024592.  

Период важења уговора: уговор је закључен на период до 30.09.2015. године. 

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 


