
                   

 Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

 Управа за трезор 

Број: 404-00-737-3/16-001-008 

          28.09.2017. године 

     Поп Лукина 7-9  

   Б е о г р а д 

 

 

 

  На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон) и Решења о преносу овлашћења број: 112-00-1-

2297/2017-001-008 од 05. септембра 2017. године, доносим 

 

OДЛУКУ 

о измени уговора о јавној набавци 

 

Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп 

Лукина бр. 7-9.  

Интернет страница наручиоца: www.trezor@gov.rs. 

Врста наручиоца: Орган државне управе. 

Опис предмета набавке: Набавка услуге чишћења зграда Управе за трезор на адресама 

унутрашњих јединица. 

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

Подаци о уговору: Уговор о пружању услуге чишћења зграда за партију 13 - Услуге чишћења 

зграда Управе за трезор на адресама унутрашњих јединица, (заводни број код Наручиоца: 404-

00-737/16-001-008 од 28. септембра 2016. године и заводни број код Даваоца услуге 6271 од 

05. октобра 2016. године).  

Давалац услуге: Група понуђача коју чине „ТЕЛУС“ а.д. Београд, Палмотићева бр. 2, 

матични број 20029684, ПИБ 103826382 и „TIME PARTNER“ д.о.о, Београд, Растка Петровића 

бр. 43, матични број 21031054, ПИБ 108595728.  

Првобитна вредност уговора: 41.904.871,78 динара, без ПДВ-а.  

Измењена вредност уговора: 41.765.284,58 динара, без ПДВ-а. 

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или 

одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На основу спроведеног 

отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 2/16, закључен је Оквирни споразум 

број: 404-02-1994/2016-01 дана 26.09.2016. године, о пружању услуге чишћења зграда, између 

Управe за заједничке послове републичких органа и Добављача 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.  

 Дана 28. септембра 2016. године, закључен је појединачни Уговор о пружању услуге 

чишћења зграда за партију 13 - Услуге чишћења зграда Управе за трезор на адресама 

унутрашњих јединица, број: 404-00-737/16-001-008 између Министарства финансија – Управа 

за трезор, Београд, ул. Поп Лукина 7-9 и Групе понуђача: „ТЕЛУС“ а.д. Београд, Палмотићева 

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

Петровића бр. 43, матични број 21031054, ПИБ 108595728, коју на основу Уговора о оснивању 

конзорцијума закљученог дана 06.04.2016. године, заступа Александра Хаџи - Костић 

директор „ТЕЛУС“ а.д. Београд. Уговор се примењује од 10.10.2016. године и важи 2 (две) 

године од дана почетка примене. 

 



 Предметним уговором обухваћен је и објекат експозитуре Аранђеловац у улици Кнеза 

Милоша 192 у Аранђеловцу са укупном површином за чишћење у износу од 387,95 м2. Део 

пословног простора у наведеном објекту, површине од 144,80 м2  користи „Banca intesa“a.d. 

Beograd, на основу Уговора о закупу пословног простора број 361-625/06-3 од 19.03.2007. 

године, закљученог на неодређено време између банке и Републике Србије коју заступа 

Републичка дирекција за имовину Републике Србије. 

         У току реализације предметног уговора, банка је дописом под бројем: 33325 од 

22.09.2017. године, обавестила Републичку дирекцију за имовину Републике Србије, да је 

престала потреба банке за пружањем услуга одржавања хигијене (коју је за целу зграду 

реализовала Управа за трезор) и да је почев од 05.09.2017. године, за одржавање хигијене у 

делу пословног простора који самостално користи ангажовала предузеће са којим има 

закључен уговор о пословној сарадњи.  

 Конкурсном документацијом за централизовану јавну набавку, закљученим Оквирним 

споразумом и уговором за предметну јавну набавку предвиђена је могућност Наручиоца да 

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, као и да се  измене и допуне уговора могу вршити само у писменој форми и 

уз обострану сагласност уговорних страна. 

         Имајући у виду наведено, стекли су се услови за доношење Одлуке о измени Уговора о 

пружању услуге чишћења зграда за партију 13 - Услуге чишћења зграда Управе за трезор на 

адресама унутрашњих јединица,  број: 404-00-737/16-001-008 од 28. септембра 2016. године. 

          Након доношења Одлуке о измени уговора о пружању услуге чишћења зграда Управе за 

трезор на адресама унутрашњих јединица, уговорне стране ће приступити закључењу Анекса 

Уговора о пружању услуге чишћења зграда Управе за трезор на адресама унутрашњих 

јединица, а који анекс ће постати саставни део основног уговора.  

  Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике 

Србије и база прописа и интернет страници наручиоца www.trezor.gov.rs, у року од три дана од 

дана доношења. 

 

                                                                                                  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

                                                                                         Саша Ћелић 

Доставити:    

- уз предмет јавне набавке, ОП ЦЈН број 2/2016,                              

- архиви. 

                                                                                                         

 

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

