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            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

124/12 и 14/15) 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

 

објављује:               

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученoм уговору на основу оквирног споразума 

 

Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на основу Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/15), Уредбе о Управи за 

заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о 

условима и начину спровођења поступка јавне набавке Управе за заједничке послове 

републичких органа и утврђивању Списка предмета јавне набавке („Службени гласник РС“ 

бр. 110/2013 и 13/2014), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за 

заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке ("Службени 

гласник РС", бр. 12/2015) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке,  спровела 

отворени поступак јавне набавке ЦЈН 7/2015, чији је предмет пружање услуга дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације;  

      - На основу закљученог Оквирног споразума број: 404-02-1654/15-01 од 17.07.2015. 

године, Наручилац Министарство финансија - Управа за трезор, закључила је са Групом 

понуђача: Друштво за контролу квалитета и квантитета робе „ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД“ 

АД, Београд, Чика Љубина 8/5, ПИБ 100045292, матични број 07018215; Предузеће за 

производњу, санитарну заштиту, промет и услуге, експорт-импорт „ДДД ПРОМЕТ“ д.о.о, 

Београд – Земун, Раде Кончара 63, ПИБ 100166436, матични број 07425066 и Завод за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ВИСАН“ д.о.о, Београд, Јернеја Копитара бб, 

ПИБ 103267955, матични број 17538985, коју заступа Веселин Тимотијевић, директор 

Друштва за контролу квалитета и квантитета робе „ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД“ АД, Уговор 

о пружању услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.  

Врста наручиоца: орган државне управе. 

Предмет набавке: набавка услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.  

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге дезинфекције и уништавања штеточина – 

90921000-9. 

Уговорена вредност: 210.779,40 динара, без ПДВ-а.  

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: 3. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач не извршава 

уговор са подизвођачем. 

Датум закључења уговора 22. јул 2015. године. 



Основни подаци о добављачу - Група понуђача: Друштво за контролу квалитета и квантитета 

робе „ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД“ АД, Београд, Чика Љубина 8/5, ПИБ 100045292, матични 

број 07018215; Предузеће за производњу, санитарну заштиту, промет и услуге, експорт-

импорт „ДДД ПРОМЕТ“ д.о.о, Београд – Земун, Раде Кончара 63, ПИБ 100166436, матични 

број 07425066 и Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ВИСАН“ д.о.о, 

Београд, Јернеја Копитара бб, ПИБ 103267955, матични број 17538985, коју заступа Веселин 

Тимотијевић, директор Друштва за контролу квалитета и квантитета робе „ЈУГОИНСПЕКТ 

БЕОГРАД“ АД. 

Период важења уговора: до истека важења оквирног споразума, односно до 17.07.2017. 

године.  


