
                    

         Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

  Број: 404-00-173-15/20-001-008 

   29. aприл 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 – у даљем тексту: Закон)  

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у преговарачком поступку  

без објављивања позива за подношење понуда 

 

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 - Надоградња система за централни регистар фактура (ЦРФ) - IV фаза, 

за потребе Министарства финансија – Управа за трезор. 

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

48000000. 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: 
Члан 36. став 1. тачка 3. Закона, којим је предвиђено да наручилац може спроводити преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности проузроковане 

ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не 

зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени 

или рестриктивни поступак. За предметну јавну набавку наручилац је прибавио мишљење Управе 

за јавне набавке бр. 404-02-1864/20 од 23. априла 2020. године. 

Уговорена вредност : 141.500.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.  

Највиша и најнижа понуђена цена: 141.500.000,00 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: 28. април 2020. године. 

Датум закључења уговора: 28. април 2020. године. Уговор је закључен пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, на основу члана 112. став 2. тачка 2) Закона. 

Основни подаци о добављачу: Nil Data Communication d.o.o, Жоржа Клемансоа бр. 18, Београд, 

матични број: 20524103, ПИБ: 106060793. 

Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза.  

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 

 


