
                    

         Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

  Број: 404-00-115-14/18-001-008 

     27. април 2017. године 

 Поп Лукина 7-9  

     Б е о г р а д 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15)  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у отвореном поступку 
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: Надоградња система за Централни регистар фактура (ЦРФ) – II фаза, ОП број 

12/2018. 

Назив и ознака из општег речника набавки: Програмски пакети и информациони системи – 

48000000. 

Уговорена вредност: 44.810.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: 1 понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена: 44.810.000,00 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: 23.04.2018. године. 

Датум закључења уговора 26.04.2018. године код наручиоца и 27.04.2018. године код добављача. 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача: Digital Networks d.o.o. Beograd - Palilula, Мише 

Вујића бр. 2, Београд, матични број: 20898194, ПИБ: 107923521; SAGA d.o.o., Beograd, Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 64а, Београд, матични број: 17493647, ПИБ: 100394832; Milan Vidaković PR 

računarsko programiranje Beograd, Херцега Стјепана бр. 10, Београд, матични број: 64497464, ПИБ: 

109889491 и Goran Ćorluka PR konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije Beograd 

(Zemun), Дијега Ривере бр. 16, Земун, матични број: 64748106, ПИБ: 110234669, коју по Уговору о 

конзорцијуму закљученом дана 18.04.2018. године, пред наручиоцем заступа носилац конзорцијума - 

Digital Networks d.o.o. Beograd - Palilula, Мише Вујића бр. 2, Београд. 

Период важења уговора: до извршења уговорних обавеза.   

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорне стране су сагласне да се рок за 

предају пројекта Надоградња система за Централни регистар фактура (ЦРФ) може 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 супротности са одредбама Закона о јавним набавкама, као и у случају више 

силе. 


