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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 закљученом уговору 

 

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: набавкa услугa - Чишћење зграда Управе за трезор на адресама 

унутрашњих јединица, ЈН 11/2018, у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 3) Закона. Редни број јавне набавке ЈН 

11/2018. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 90910000 - Услуге чишћења. 

Уговорена вредност: Јединична цена (дин.m²/месечно) износи 109,87 динара, без ПДВ-а, 

односно 131,84 динара, са ПДВ-ом. Укупна цена на месечном нивоу износи 2.311.063,81 

динара, без ПДВ, односно 2.773.276,57 динара, са ПДВ-ом. Укупна понуђена цена услуге за 

период од девет месеци износи 20.799.574,29 динара, без ПДВ-а, односно 24.959.484,15 

динара, са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: две понуде. 

Највиша понуђена цена: Јединична цена (дин.m²/месечно) износи 109,90 динара, без ПДВ-а, 

односно 131,88 динара, са ПДВ-ом. Укупна цена на месечном нивоу износи 2.311.694,85 

динара, без ПДВ, односно 2.774.033,82 динара, са ПДВ-ом. Укупна понуђена цена услуге за 

период од девет месеци износи 20.805.253,65 динара, без ПДВ-а, односно 24.966.304,38 

динара, са ПДВ-ом. 

Најнижа понуђена цена: Јединична цена (дин.m²/месечно) износи 109,87 динара, без ПДВ-а, 

односно 131,84 динара, са ПДВ-ом. Укупна цена на месечном нивоу износи 2.311.063,81 

динара, без ПДВ, односно 2.773.276,57 динара, са ПДВ-ом. Укупна понуђена цена услуге за 

период од девет месеци износи 20.799.574,29 динара, без ПДВ-а, односно 24.959.484,15 

динара, са ПДВ-ом. 

У поступку преговарања овлашћени представници оба члана групе понуђача изјавили су да 

остају при ценама из понуде и путем затворених коверти потврдили своје коначне цене за 

предметну услугу.  

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

уговор са подизвођачем. 
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.10.2018. године. 

Датум закључења уговора: 09.10.2018. године, код Наручиоца и 10.10.2018. године, код 

Извршиоца.  

Основни подаци о добављачу: Група понуђача: ,,EMPORIO TEAM“ DOO Beograd, 

Партизанске авијације 4/II Београд, матични број: 20741449, ПИБ: 107097252 и ,,TELUS“ AD 

Beograd, Палмотићева бр. 2, Београд, матични број: 20029684, ПИБ: 103826382, коју према 

Споразуму о заједничкој понуди и заједничком извршењу услуге од 02.10.2018. године, пред 

наручиоцем заступа: ,,EMPORIO TEAM“ DOO Beograd.  

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, 

закључује се за период до закључења појединачног уговора у отвореном поступку 

централизоване јавне набавке коју спроводи Управа за заједничке послове републичких 

органа за услуге чишћења зграда, а најдуже за период од девет месеци од дана обостраног 

потписивања уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, на основу члана 

115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози. 
 


