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 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

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: електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, за потребе Министарства 

финансија – Управа за трезор, ОП број 1/2018,   

Назив и ознака из општег речника набавке: Телефонске услуге и услуге преноса података – 

64210000.  

Уговорена вредност: 14.000.000,00 динара, без урачунатог припадајућег пореза на додату вредност, 

за две године.  

Најнижа понуђена цена и највиша понуђена цена: Укупна цена месечне претплате по 

телефонском прикључку ISDN PRI, (8 прикључака), без ПДВ-а: 79.992,00 динара, односно 95.990,40 

динара, са ПДВ-ом; укупна цена месечне претплате по телефонском прикључку ISDN BRI, (33 

прикључка), без ПДВ-а: 18.122,61 динар, односно 21.747,13 динара, са ПДВ-ом; укупна цена месечне 

претплате по телефонском прикључку, (428 прикључака), без ПДВ-а: 235.044,76 динара, односно 

282.053,71 динар, са ПДВ-ом; понуђеним бројем бесплатних минута разговора ка свим фиксним 

бројевима у Србији у оквиру месечне претплате, по телефонском прикључку: 150; понуђеном ценом 

минута разговора у фиксној телефонији у Србији: 1,00 дин./мин. без ПДВ-а; понуђеном ценом минута 

разговора са фиксне телефоније ка претплатницима мобилне телефоније у Србији: 6,67 дин./мин. без 

ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

Број примљених понуда: једна. 

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

са подизвођачем. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.02.2018. године 

Датум закључења уговора: 26.02.2018. године, код Наручиоца и  01.03.2018. године код  

Извршиоца. 

Основни подаци о добављачу: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, ул. 

Таковска, бр. 2, матични број: 17162543, ПИБ: 100002887.  

Период важења уговора: 2 године. Прибављена сагласност Министарства финансија број: 401-00-

04459/2017-03 од 28. децембра 2017. године, о преузимању обавеза по основу вишегодишњих уговора 

који се због природе расхода закључују на период дужи од 12 месеци, а чије обавезе доспевају на 

плаћање у три буџетске године. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може након закључења уговора 

о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке 
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(прикључење нових бројева), 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 (осим понуђене цене 

за претплату), у случају промене важећег ценовника понуђача. Обавеза је понуђача да, у случају 

промене цене, наручиоцу достави Одлуку издату од стране Републичке агенције за електронске 

комуникације (РАТЕЛ). 


