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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 на основу оквирног споразума 

  

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: набавка услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације;  

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак - централизована јавна набавка број 3/2019; 

Врста предмета: услуге; 

Назив и ознака из општег речника набавке: 90921000-9 Услуге дезинфекције и уништавања 

штеточина;  

Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка у отвореном поступку, ради 

закључивања оквирног споразума са једним понуђачем, на период од две године; 

Број партија: набавка није обилована по партијама; 

Број примљених понуда: 1 понуда; 

Број добављача са којим је споразум закључен: 1; 

Датум закључења оквирног споразума: 18.04.2019. године; 

Уговорена вредност износи: 834.000,00 динара, без ПДВ-а; 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Највиша и најнижа понуђена цена у оквирном споразуму износи: највиша 38,40 динара, без ПДВ-а 

и најнижа 37,60 динара, без ПДВ-а; 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 25.03.2019. године; 

Датум закључења уговора 13.5.2020. године, код Наручиоца и Добављача; 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача: Друштво за контролу квалитета и квантитета робе 

„JUGOINSPEKT BEOGRAD“ a.д, Београд, ул. Чика Љубина бр. 8/V, ПИБ: 100045292, матични број: 

07018215 и Предузеће за превентивну санитарну заштиту, унутрашњу и спољну трговину, туризам и 

услуге „RACOM 92“ д.о.о, Београд, ул. Пилота Михаила Петровића бр. 79А, ПИБ: 100168833, 

матични број: 06300588, коју заступа Веселин Тимотијевић, директор „JUGOINSPEKT“ а.д. Београд 

Период важења уговора: 1 (једна) година; 

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може на основу члана 115. ЗЈН 

након зaкључења појединачног уговора повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне 

вредности закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози. 


