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 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 отворени поступак централизоване јавне набавке број 7/2016, чији је 

предмет набавка услуге одржавања и поправке рачунарске опреме - рачунара, штампача и 

комуникационе опреме основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 

набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и 

база прописа и Претходног обавештења од 05.02.2016. године, ради закључења оквирног 

споразума са једним понуђачем на период од две године; 

         Предмет јавне набавке обликован у 29 партија и то: 

Партија 1 - Одржавање рачунарске опреме тип DELL са припадајућим лиценцним 

системским и корисничким софтвером; Партија 2 - Одржавање рачунарске опреме тип HP са 

припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером; Партија 3 - Одржавање 

рачунарске опреме тип FS са припадајућим лиценцним системским и корисничким 

софтвером; Партија 4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM са припадајућим лиценцним 

системским и корисничким софтвером; Партија 5 - Одржавање рачунарске опреме тип 

РАЗНО са припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером; Партија 6 - 

Одржавање штампача тип НР; Партија 7 - Одржавање штампача тип LEXMARK; Партија 8 

- Одржавање штампача тип MINOLTA; Партија 9 - Одржавање штампача тип CANON; 

Партија 10 - Одржавање штампача типа SAMSUNG; Партија 11 - Одржавање штампача 

типа KYOCERA; Партија 12 - Одржавање штампача тип РАЗНО; Партија 13 - Одржавање 

УПС уређаја тип РАЗНО; Партија 14 - Одржавање рачунара, монитора и лаптопова Управе 

царина; Партија 15 - Одржавање сервера Управе царина; Партија 16 - Одржавање 



штампачаУправе царина; Партија 17 - Одржавање UPS уређаја Управе царина; Партија 18 - 

Одржавање IBM рачунарске опреме Управe царина; Партија 19 - Одржавање HP (Hewlett 

Packard) рачунарске опреме Порескe управe; Партија 20 - Одржавање IBM рачунарске 

опреме Порескe управe; Партија 21 - Одржавање комуникационе опреме CiscoCitrix Порескe 

управe; Партија 22 - Одржавање лап топ рачунара Пореске управе; Партија 23 - Одржавање 

OracleExdata рачунарске опреме Пореске Управе; Партија 24 - Одржавање EMS storage 

рачунарске опреме Пореске управе; Партија 25 - Одржавање скенера Пореске управе; 

Партија 26 - Oдржавањe централних УПС уређаја MGE GALAXY и SYMMETRA Управе за 

трезор; Партија 27 - Одржавање УПС уређаја–Остало Управе за трезор; Партија 28 - Услуге 

сервисирања и одржавања биротехничке опреме - са заменом резервних делова  

Министарства спољних послова и Партија 29 - Услуге одржавања и поправке рачунарске и 

комуникационе опреме Министарства пољопривреде и заштите животне средине- Агенција 

за заштиту животне средине; 

 На основу закљученог оквирног споразума број: 404-02-1539/16-01 од 22.07.2016.. 

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

понуђача: Друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину „ЕNEL PS“ д.о.о, Нови 

Београд, ул. Зеленгорска 1г, ПИБ: 100822561, матични број: 17358430 и Предузеће за 

производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг „ИНФОРМАТИКА“ АД, 

Београд, ул. Јеврејска бр. 32, ПИБ: 100001716, матични број: 07024592, Уговор о одржавању 

УПС уређаја-Остало Управе за трезор, за Партију 27;   

         Врста наручиоца: орган државне управе; 

         Предмет набавке: Одржавање УПС уређаја-Остало Управе за трезор;  

         Назив и ознака из општег речника набавке за обе партије: Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5; 

         Уговорена вредност износи: 7.012.000,00 динара; 

         Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

         Број примљених понуда: 1 (једна) понуда; 

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

извршава уговор са подизвођачем; 

         Датум закључења уговора: код Наручиоца 09.08.2016. године и код Добављача 

11.08.2016. године; 

         Основни подаци о добављачу: Друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину 

„ЕNEL PS“ д.о.о, Нови Београд, ул. Зеленгорска 1г, ПИБ: 100822561, матични број: 17358430 

и Предузеће за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг 

„ИНФОРМАТИКА“ АД, Београд, ул. Јеврејска бр. 32, ПИБ: 100001716, матични број: 

07024592, коју на основу Споразума бр. 911 од 24.05.2016. године и бр. 378/16 од 23.05.2016. 

године, заступа Саша Михаиловић, директор Друштво за производњу, унутрашњу и спољну 

трговину „ЕNEL PS“ д.о.о, Нови Београд;  

         Период важења уговора: 2 (две) године. 

 

 


