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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: добра - Надоградња Система за извршење буџета – ИСИБ, ОП број 31/2017.  

Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи - 
48000000. 

Уговорена вредност: Цена за Софтверске компоненте за Информациону подршку трезорском 

пословању, без ПДВ-а износи: 80.300.000,00 динара, односно са ПДВ-ом износи: 96.360.000,00 динара. 
Цена за Софтверску компоненту за Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу 

ефикаснијег пословања, без ПДВ-а износи: 3.740.000,00 динара, односно са ПДВ-ом износи: 

4.488.000,00 динара. Цена за Софтверску компоненту за Унапређење аутоматизације пословних 
процеса, без ПДВ-а  износи: 20.800.000,00 динара, односно са ПДВ-ом износи: 24.960.000,00 динара. 

Укупна понуђена цена добара – Надоградња Система за извршење буџета – ИСИБ (Софтверске 

компоненте за Информациону подршку трезорском пословању + Софтверске компоненте за 

Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања + Софтверске 
компоненте за Унапређење аутоматизације пословних процеса), са свим зависним трошковима, без 

ПДВ-а износи: 104.840.000,00 динара, односно са ПДВ-ом износи: 125.808.000,00 динара. 

Број примљених понуда: једна понуда. 

Највиша понуђена цена/Најнижа понуђена цена; Највиша и најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: Укупна понуђена цена добара – Надоградња Система за извршење буџета – 

ИСИБ (Софтверске компоненте за Информациону подршку трезорском пословању + Софтверске 

компоненте за Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања + 
Софтверске компоненте за Унапређење аутоматизације пословних процеса), са свим зависним 

трошковима, без ПДВ-а износи: 104.840.000,00 динара, односно са ПДВ-ом износи: 125.808.000,00 

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

са подизвођачем. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.07.2017. године.  
Датум закључења уговора: 31.07.2017. године, код Наручиоца и 04.08.2017. године, код Добављача. 

Основни подаци о добављачу: група понуђача SAGA d.o.o, Beograd, Булевар Зорана Ђинђића бр. 

64а, матични број: 17493647, ПИБ: 100394832 и Digital Networks d.o.o Beograd, Мише Вујића бр. 2, 

Београд, матични број: 20898194, ПИБ: 107923521, коју пред наручиоцем заступа SAGA d.o.o, 
Beograd, по Споразуму о заједничком наступању и извршењу јавне набавке, од дана 20.07.2017. 

године. 

Период важења уговора: до извршења уговорних обавеза. 
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Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, након закључења овог 

уговора повећати обим предмета набавке, највише до 5% од укупне вредности овог уговора, уколико 
постоје оправдани разлози, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од 

5.000.000,00 динара, без ПДВ-а. Рок за испоруку и имплементацију свих софтверских компоненти, 

предају документације и извршење свих уговорних обавеза Добављача може се продужити, на писани 

захтев Наручиоца у случају промене прописа којима је регулисана предметна област или у складу са 
одредбама Закона о облигационим односима, а који се примењује на уговор о јавној набавци, уколико 

није у супроности са одредбама Закона о јавним набавкама, као и у случају више силе на начин 

утврђен Уговором. 


