
                                             
    Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

   Управа за трезор  

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

     Број: 404-00-268-16/20-001-008 

             1.10.2020. 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 

 

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 – Jединствени информациони систем за буџетско рачуноводство, ОП 

број 25/2020.  

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

48000000; Услуге повезане са софтвером – 72260000. 

Уговорена вредност: 714.870.663,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: једна понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена: Укупна понуђена цена добара износи 714.870.663,00 динара, 

без ПДВ-а.  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: део предмета набавке: 

имплементација пословног подручја извршења буџета и буџетског рачуноводства, проценат 

укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач износи 40% обима предмета набавке.  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.9.2020. године.  

Датум закључења уговора: 30.9.2020. године.  

Основни подаци о Добављачу: Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. Beograd, Булевар Зорана 

Ђинђића бр. 64а, Нови Београд, матични број: 17452002, ПИБ: 102416213, са подизвођачем: Nil 

Data Communications doo, ул. Жоржа Клемансоа бр. 18, Београд, матични број: 20524103, ПИБ: 

106060793.  

Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Рок за испоруку добара може бити 

продужен из следећих објективних разлога: измене прописа којима је регулисан предмет 

набавке, кашњење у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у роковима 

дефинисаним Планом имплементације који утичу на испуњење уговореног рока, а који нису 

последица пропуста Добављача, других објективних разлога за које комисија Наручиоца 

утврди да су оправдани, случајева више силе. 


