
                       
              Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

     Број: 404-02-17/2015-01/10 

  Датум: 27. мај 2015. године 

      Београд, Немањина 22-26,   
 

                                        

 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', број 124/12 и 14/15),  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Београд, ул. Немањина бр. 22-26 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   
за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за 

подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/2012 и 14/15 ), и Мишљења Управе за 

јавне набавке број: 404-02-1216/15, од 07.04.2015. године , за јавну набавку  услуга  

одржавања софтвера „Трезор-Саветник“ за потребе буџетског рачуноводства у 

судовима 
 

 

Назив наручиоца: 

Високи савет судства 

 

Адреса наручиоца: 

 Београд,  Немањина бр. 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 

www.vss.sud.rs 

 

Врста наручиоца: Независан и самосталан орган  

 

Врста посупка јавне 

набавке: 

преговарачки поступaк без објављивања јавног позива 

за подношење понуда , у складу са чланом 36. став 1. 

тачка 2) Закона о јавним набавкама 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке је услуга одржавања софтвера 

„Трезор-Саветник“за потребе буџетског рачуноводства 

у судовима  

Ознака из Општег речника набавки Услуге одржавања 

и поправке софтвера – 72267000. 

Критеријум за доделу 

уговора: 
најнижа понуђена цена постигнута у поступку 
преговарања 

 

Број примљених понуда 

 

1 словима (једна) 

Уговорена вредност на 

годишњем нивоу  

- без ПДВ-а  2.006.550,00 динара 

- са ПДВ-ом 2.407.860,00 динара  

Највиша и најнижа понуђена 

цена (без ПДВ-а) 

  2.006.550,00 динара 
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Највиша и најнижа понуђена 

цена код прихватљивих 

понуда (без ПДВ-а) 

  2.006.550,00 динара 

Део или вредност уговора 

који ће се извршити преко 

подизвођача: 

 

без подизвођача 

Датум доношења одлуке о 

додели уговора 

11.05.2015. године 

Датум закључења уговора 

 

25.05.2015. године 

Основни подаци о 

добављачу  

«Завод за унапређење пословања», са седиштем у 
Београду, ул. Устаничка бр. 64/14 

Период важења уговора годину дана од 01.01. до 31.12.2015. године 

 

 

Контакт особа  Драго Видовић  011/363-4252, 3027-431 

 
 

 

 

                                                                                                     КОМИСИЈА 

 
                                                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


