
                                                 
   Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

   Управа за трезор  

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

     Број: 404-00-191-11/20-001-008 

           23.6.2020. 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, 14/15 и 68/15)  

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у преговарачком поступку са објављивањем позива за 

подношење понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона 

 

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: радови – Уградња путничких лифтова са демонтажом постојећих, ЈН број 

5/2020. Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке радова - Уградња путничких 

лифтова са демонтажом постојећих, ОП број 3/2020 и донео Одлуку број: 404-00-61-12/20-

001-008 дана 29.4.2020. године, којом је обустављен поступак. Након коначности наведене 

Одлуке, Наручилац је спровео преговарачки поступак јавне набавке са објављивањем позива 

за подношење понуда, на основу члана 35. став 1. тачка 1), Закона и у преговарачки поступак 

позвао само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду тако 

што ће је учинити прихватљивом, те према напред наведеном члану Закона није био дужан 

да објави позив заподношење понуда. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на уградњи лифтова - 45313100-5. 

Уговорена вредност: 11.150.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: једна понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена: 11.150.000,00 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: 4.6.2020. године.  

Датум закључења уговора: 19.6.2020. године. 

Основни подаци о добављачу: Давид Пајић Дака д.о.о., Дунавска бр. 67,  Београд, матични 

број: 07741731, ПИБ: 101520165.  

Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају да из објективних 

разлога постоји вишак и мањак уговорених радова по позицијама, након доношења Одлуке о 

измени уговора у складу са чланом 115. Закона, а пре примопредаје и коначног обрачуна, 

Наручилац ће са Извођачем ће закључити Анекс уговора. 


