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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 пословног простора за потребе Министарства финансија – Управа за 

трезор, број 13/2014, по партијама: за Партију 1 - закуп пословног простора филијала 

Косовска Митровица, улица Књаза Милоша бр. Д-4/1, укупне површине 41,77m²; за Партију 

2-закуп пословног простора експозитура Грачаница, улица Главна улица бб., укупне 

површине 58m² и за Партију 3-закуп пословног простора експозитура Штрпце, Главна улица 

бр. 150, укупне површине 39m². 

Назив и ознака из општег речника набавке: 70220000-Услуге давања других некретнина осим 

стамбених у најам или закуп.  

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

Министарства финансија – Управа за трезор, број 13/2014, по партијама, за Партију 1-закуп 

пословног простора филијала у Косовској Митровици, улица Књаза Милоша бр. Д-4/1, 

укупне површине 41,77m² додељен је понуђачу Будимиру Миловановићу, Зубин Поток, ул. 

С. Доње Вараге, ЈМБГ 2111950920002, са понуђеном укупном ценом закупа 48.000,00 динара 

без ПДВ-а, на месечном нивоу, односно са понуђеном укупном ценом закупа 576.000,00 

динара без ПДВ-а, на годишњем нивоу; за Партију 2-закуп пословног простора експозитура у 

Грачаници, Главна улица бб., укупне површине 58m² додељен је понуђачу Горану Лазићу, 

Вожда Карађорђа, Грачаница, ЈМБГ 0505966910059, са понуђеном укупном ценом закупа 

30.000,00 динара без ПДВ-а, на месечном нивоу, односно са понуђеном укупном ценом 

закупа 360.000,00 динара без ПДВ-а, на годишњем нивоу и за Партију 3-закуп пословног 

простора експозитура у Штрпцу, Главна улица број 150, укупне површине 39m² додељен је 

понуђачу Драгутину Станојевићу, Штрпце, ул. Главна улица бр. 150 ЈМБГ 3009953960026, са 

понуђеном укупном ценом закупа 21.000,00 динара без ПДВ-а, на месечном нивоу, односно 

са понуђеном укупном ценом закупа 252.000,00 динара без ПДВ-а, на годишњем нивоу. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: по једна понуда за све партије. 
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Највиша и најнижа понуђена цена: Партија број 1-укупна цена на месечном нивоу, без ПДВ-

а: 48.000,00 динара, укупна цена за 12 месеци, без ПДВ-а: 576.000,00 динара. Партија број 2-

укупна цена на месечном нивоу, без ПДВ-а: 30.000,00 динара, укупна цена за 12 месеци, без 

ПДВ-а: 360.000,00 динара. Партија број 3-Укупна цена на месечном нивоу, без ПДВ-а: 

21.000,00 динара, укупна цена за 12 месеци, без ПДВ-а: 252.000,00 динара. 

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

уговор са подизвођачем. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.12.2014. године. 

Датум закључења уговора: 22.12.2014. године.  

Основни подаци о понуђачу:  

За партију 1-Будимир Миловановић, Зубин Поток, ул. С. Доње Вараге, ЈМБГ 2111950920002; 

За партију 2-Горан Лазић, Вожда Карађорђа, Грачаница, ЈМБГ 0505966910059; 

За партију 3-Драгутин Станојевић, Штрпце, ул. Главна улица бр. 150, ЈМБГ 3009953960026. 

Период важења уговора: 1 (једна) година. 

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 


