
                    

         Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

   Број: 404-00-262-23/20-001-008 

           20.8.2020. године 

          Поп Лукина 7-9 

            Б е о г р а д 

 

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

14/15 и 68/15- ЗЈН)  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима у отвореном поступку 

(за партију број 2 и партију број 5) 

 

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: Предмет јавне набавке су радови на унутрашњем уређењу простора (уређењу 

шалтер сала) и стварању услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ОП број 6/2020, по 

партијама. Предмет јавне набавке обликован је у десет партија.  

Назив и ознака из општег речника набавке: Техничке услуге: 71300000-1; Грађевински радови – 

4500000-7. 

Уговорена вредност за партију број 2 - Радови у експозитури Бела Паланка износи 3.155.300,00 

динара, без ПДВ-а. 

Уговорена вредност за партију број 5 - Радови у експозитури Књажевац износи 2.097.400,00 

динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“, за све партије. 

Број примљених понуда: две понуде. 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију број 2: 3.160.818,80 динара, без ПДВ-а, односно 

3.155.300,00 динара, без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију број 5: 2.104.577,20 динара, без ПДВ-а, односно 

2.097.400,00 динара, без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију број 2: 3.160.818,80 

динара, без ПДВ-а, односно 3.155.300,00 динара, без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију број 5: 2.104.577,20 

динара, без ПДВ-а, односно 2.097.400,00 динара, без ПДВ-а. 

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

са подизвођачем. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 5.8.2020. године. 

Датум закључења уговора: 18.8.2020. године. 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине: ГРО СТАТИК ДОО НОВИ САД, Булевар 

деспота Стефана бр. 13, Нови Сад, матични број: 20240032, ПИБ: 104829500 и Jасмина Попглигорин 



ПР Биро за грађевинску делатност, пројектовање и консалтинг РАСТЕР ИНГ НОВИ САД, Булевар 

краља Петра I бр. 20/7, Нови Сад, матични број: 65522225, ПИБ: 111588817, коју на основу 

Споразума о заједничком извршењу јавне набавке од 9.7.2020. године, пред Наручиоцем заступа ГРО 

СТАТИК ДОО НОВИ САД 

Период важења уговора: до извршења уговорних обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са чланом 115. став 2. Закона, рок 

за извођење радова може бити продужен из следећих објективних разлога: изузетно лоши климатски 

услови, неуобичајени за годишње доба и за место где се радови изводе, а који онемогућавају извођење 

радова; вештачке препреке или физички услови које није могао да предвиди Извођач и да их уклони у 

року од три дана од дана обавештења Наручиоца у писаној форми о истим; кашњење у издавању 

налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у роковима дефинисаним динамичким планом који 

утичу на испуњење уговореног рока, а који нису последица пропуста Извођача; неиспуњење неке од 

обавеза Наручиоца на начин дефинисан конкурсном документацијом и уговором; било која обустава 

посла која није последица пропуста Извођача; других објективних разлога за које комисија Наручиоца 

утврди да су оправдани и случајева више силе. 


