
                      
  Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

  Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

     Број: 404-00-66-17/2020-001-008 

           25.5.2020. 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: услуге - Систематски здравствени преглед запослених, у поступку јавне набавке 

мале вредности, број 4/2020; 

Назив и ознака из општег речника набавке: 85100000 – Здравствене услуге; 

Уговорена вредност: 15.400.000,00 динара, без ПДВ-a; 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“; 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда;  

Највиша и најнижа понуђена цена: Цена основног прегледа за мушкарце, по особи износи 

9.7000,00 динара, без ПДВ-а. Цена основног прегледа за жене, по особи износи 12.700,00 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: 12.5.2020. године; 

Датум закључења уговора: 20.5.2020. године код Наручиоца и 25.5.2020. године код Пружаоца 

услуга; 

Основни подаци о Добављачу: Група понуђача: 

- Дом здравља „Визим“, Београд, Кнез Милетина бр. 36, матични број: 17401785, ПИБ: 101821680; 

- Здравствена установа Завод за радиологију и ултразвучну дијагностику „Еуродијагностика“, 

Београд,Чингријина бр. 16, матични број: 17607251, ПИБ: 104013551; 

- Здравствена установа Завод за радиологију и ултразвучну дијагностику М.Р.Д. дијагностички 

центар „Храм“, Београд, Скерлићева бр. 22, матични број: 17591975, ПИБ: 103624773; 

- Здравствена установа Специјална болница за неурологију „ДЦ Земун“, Београд, Тошин бунар бр. 6, 

матични број: 17751999, ПИБ: 106187830 и 

- Завод за здравствену заштиту радника „Гај“, Београд, Ђока Војводића бр. 10А, матични број: 

17919075, ПИБ: 111115276, а коју према Споразуму групе понуђача од 20.4.2020. године пред 

наручиоцем заступа Дом здравља „Визим“, Београд, Кнез Милетина бр. 36; 

Период важења уговора: важи до испуњења уговорних обавеза; 

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 

http://www.trezor.gov.rs/

