
                     

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

  Број: 404-00-569-29/17-001-008 

        16.08.2017. 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) – у даљем тексту: Закон 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује:           

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученoм уговору у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношења понуда за партијe 13 и 14 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија – Управа за 

трезор, Београд, Поп Лукина 7-9,  www.trezor.gov.rs. 

Врста наручиоца: орган државне управе. 

Предмет набавке: јавна набавка услуге -Управљање комуналним отпадом, по партијама. 

Назив и ознака из општег речника набавке Услуге канализације, одношења смећа, 

чишћења и очувања животне средине - 90000000. 

Уговорена вредност за партију 13: Укупна уговорена вредност за партију 13 - Сакупљање 

комуналног отпада из објекта експозитуре Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4, износи 

23.846,40 динара, без ПДВ-а. 

Уговорена вредност за партију 14: Укупна уговорена вредност за партију 14 - Сакупљање 

комуналног отпада из објекта експозитуре Кањижа, Главни трг бр. 5, износи 39.505,32 

динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.  

Број примљених понуда за партију 13 и 14: 1 (једна) понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију 13: 23.846,40 динара, без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију 14: 39.505,32 динара, без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 13: 23.846,40 

динара, без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 14: 39.505,32 

динара, без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Добављач неће уговоре 

извршити са подизвођачима. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.07.2017. године. 

Датум закључења уговора за партије 13 и 14: 09.08.2017. године код наручиоца и 

10.08.2017. године код добављача. 

Основни подаци о добављачу за партије 13 и 14: „BRANTNER OTPADNA PRIVREDA 

DOO, Нови Бечеј, Башаидски пут бб, ПИБ: 104179366, матични број: 20104287. 

Период важења уговора: Уговори се примењују од 15.12.2017. године и важе годину дана. 

http://www.trezor.gov.rs/
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Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може након 

закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим 

предмета набавке (повећање квадратуре пословног простора или броја контејнера), с тим да 

се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора уколико за то постоје оправдани разлози. Након закључења уговора о 

јавној набавци, наручилац може да дозволи промену цене у случају промене важећег 

ценовника понуђача, на основу сагласности наделжног органа. 


