
 

 

                        
    Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

   Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

       Број: 404-00-737-2/16-001-008  

             10.10.2016. 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 закљученoм уговору на основу оквирног споразума  

 

 Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на основу члана 49. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

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 14/2013), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца 

за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване 

јавне набавке („Службени гласник РС“, број 12/2015) и подзаконских аката којима се уређују 

јавне набавке, спровела је отворени поступак централизоване јавне набавке број 2/2016, чији 

је предмет набавка услуге чишћења зграда, по партијама, на основу позива за подношење 

понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Управе за заједнике 

послове републичких органа и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, 

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две годинe. 

         На основу закљученог оквирног споразума број: 404-02-1994/2016-01 од 26.09.2016. 

године, Наручилац закључује Уговор о пружању услуге чишћења зграда за партију 13 - 

Услуге чишћења зграда Управе за трезор на адресама унутрашњих јединица. 

         Врста наручиоца: орган државне управе; 

         Предмет набавке: Услуге чишћења зграда Управе за трезор на адресама унутрашњих 

јединица. 

         Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге у области хигијене - 85142300-9. 

         Уговорена вредност износи: 41.904.871,78 динара, без ПДВ-а. 

         Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена.“ 

         Број примљених понуда: 2 (две) понуде. 

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

извршава уговор са подизвођачем; 

         Датум закључења уговора: код наручиоца 28.09.2016. године и код добављача 

05.10.2016. године; 



 

 

         Основни подаци о добављачу: Група понуђача: „ТЕЛУС“ а.д, Београд, Палмотићева бр 

2, ПИБ 103826382, матични број 20029684 и „TIME PARTNER” д.о.о, Београд, Растка 

Петровића бр.43, ПИБ 108595728, матични број 21031054;  

         Период важења уговора: Уговор се примењује од 10.10.2016. године и важи 2 (две) 

године од дана почетка примене. 

         Околности које представљају основ за измену уговора: Промена адресе наручиоца, 

односно промена површине која се чисти биће предмет анекса уговора. Наручилац задржава 

право да захтева извршење услуге у мањем или већем обиму од уговорене услед измењених 

околности насталих у извршењу овог уговора, што ће бити посебно реглисано анексом 

уговора. 

 

 

 

 


