
                      
 Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 
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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 

 

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: набавка услуга – Имплементација система за управљање и контролу 

процеса и ресурса;  

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге планирања имплементације система - 

72224100;  

Уговорена вредност: износи 24.965.000,00 динара, без ПДВ-а, односно 29.958.000,00 

динара, са ПДВ-ом;  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена; 

Број примљених понуда: 1; 

Највиша/Најнижа понуђена цена: 24.965.000,00 динара, без ПДВ-а; 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач Stimgrow d.o.o: ITIL – услуге 

(унапређење пословних процеса, aналитика перформанси, извештавање и унапређење рада 

Сервис деска, практичне радионице и подршка власницима ИТ услуга, Itil процес: CSI, 

подршка власницима Itil процеса, Itil радионице за запослене. Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити подизвођач износи 36% обима предмета набавке.  

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач IBIS-INSTRUMENTS d.o.o: унапређење 

пословних процеса и имплементација процеса у оквиру алата за управљање ИТ сервисима, 

надоградња ICD, проширење Asset menagmenta, консултантски сати. Проценат укупне 

вредности набавке који ће извршити подизвођач износи 12% обима предмета набавке; 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.6.2020. године; 

Датум закључења уговора: 22.6.2020. године, код Наручоица и 26.6.2020. године, код 

Добављача; 

Основни подаци о Добављачу: Група понуђача коју чине: Asseco SEE d.o.o. Beograd ул. 

Милутина Миланковића бр. 19г, матични број 07432461, ПИБ 100389094 и Serbian Business 

Systems d.o.o. Beograd, Београдска 39, матични број: 07752652, ПИБ: 100291275 коју на 

основу Споразума о заједничком наступању и извршењу предметне јавне набавке од 26. маја 
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2020. године, пред наручиоцем заступа Asseco SEE d.o.o. Beograd, са подизвођачима: 

Stimgrow d.o.o., Јурија Гагарина 231, 1. спрат, 329, Београд, матични број: 21347540, ПИБ: 

110413391 и IBIS-INSTRUMENTS d.o.o. Beograd, Тошин бунар 272, матични број: 17146165, 

ПИБ: 100421862; 

Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења уговорних обавеза; 

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 


