
                    

         Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

   Број: 404-00-287-22/20-001-008 

      29.10.2020. године 

          Поп Лукина 7-9 

            Б е о г р а д 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 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 поступку јавне набавке мале вредности 

(за партије 7, 8, 9 и 10) 

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: Стручни надзор над извођењем радова на унутрашњем уређењу простора 

(уређењу шалтер сала) и стварању услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ЈНМВ 

број 13/2020, по партијама. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Надзор грађевинских радова – 71247000. 

Уговорена вредност за партију 7 - Стручни надзор над извођењем радова у експозитури Чајетина 

износи 76.300,00 динара, без ПДВ-а. 

Уговорена вредност за партију 8 - Стручни надзор над извођењем радова у експозитури Ариље 

износи 69.200,00 динара, без ПДВ-а. 

Уговорена вредност за партију 9 - Стручни надзор над извођењем радова у експозитури 

Ивањица износи 99.150,00 динара, без ПДВ-а. 

Уговорена вредност за партију 10 - Стручни надзор над извођењем радова у експозитури Гуча 

износи 73.450,00 динара, без ПДВ-а. 

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

Број примљених понуда: 1 понудa за партијe: 7, 8, 9 и 10. За преостале партије није прибављена 

ниједна понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију 7: 76.300,00 динара, без ПДВ-а; 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију 8: 69.200,00 динара, без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију 9: 99.150,00 динара, без ПДВ-а.  

Највиша и најнижа понуђена цена за партију 10: 73.450,00 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: 9.10.2020.године. 

Датум закључења уговора: 26.10.2020. године. 

Основни подаци о добављачу: „G. P. TREM GRADNJA DOO VALJEVO“ ул. Зеке Буљубаше бр. 

8, Ваљево, матични број: 20134976, ПИБ: 104287675. 

Период важења уговора: Уговори се примењују од дана обостраног потписивања и важе до 

извршења уговорних обавеза. 


