
                     
              Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

             Управа за трезор  

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

       Број: 404-00-379-2/19-001-008 

             05.06.2019. 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) 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује:               

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима на основу оквирног споразума за  

Партије: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 

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: Услуге физичко-техничог обезбеђења објеката, ЦЈН 11/2019; 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обезбеђења – 79710000-4  

Уговорена вредност: 15.648.160,00 динара, без ПДВ-а, партија број 16; 6.544.224,00 динара, 

без ПДВ-а, партија број 17; 6.520.768,00 динара, без ПДВ-а, партија број 18; 8.917.184,00 

динара, без ПДВ-а, Партија број 19; 11.755.392,00 динара, без ПДВ-а, партија број 20; 

8.166.400,00 динара, без ПДВ-а, партија број 21; 9.427.236,00 динара, без ПДВ-а, партија број 

22 и 7.172.096,00 динара, без ПДВ-а, партија број 23; 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ за све партије; 

Број примљених понуда: Број примљених понуда: по 1 понуда за партије број 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 и 23; 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

- За Партију 16: највиша цена радног сата износи 340,00 динара, без ПДВ-а а најнижа 

цена радног сата износи 340,00 динара, без ПДВ-а; 

- За Партију 17: највиша цена радног сата износи 279,00 динара, без ПДВ-а а најнижа 

цена радног сата износи 279,00 динара, без ПДВ-а; 

- За Партију 18: највиша цена радног сата износи 278,00 динара, без ПДВ-а а најнижа 

цена радног сата износи 278,00 динара, без ПДВ-а; 

- За Партију 19: највиша цена радног сата износи 277,00 динара, без ПДВ-а а најнижа 

цена радног сата износи 277,00 динара, без ПДВ-а; 

- За Партију 20: највиша цена радног сата износи 276,00 динара, без ПДВ-а а најнижа 

цена радног сата износи 276,00 динара, без ПДВ-а; 

- За Партију 21: највиша цена радног сата износи 275,00 динара, без ПДВ-а а најнижа 

цена радног сата износи 275,00 динара, без ПДВ-а; 

- За Партију 22: највиша цена радног сата износи 273,00 динара, без ПДВ-а а најнижа 

цена радног сата износи 273,00 динара, без ПДВ-а; 

- За Партију 23: највиша цена радног сата износи 272,00 динара, без ПДВ-а а најнижа 

цена радног сата износи 272,00 динара, без ПДВ-а; 

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

уговор са подизвођачем; 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 13.05.2019. године; 
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Датум закључења уговора: за партију 16: 30.05.2019. године, а за партије: 17, 18, 19, 20, 21, 

22 и 23, 31.05.2019. године; 

Основни подаци о добављачу: За партију 16 - Група понуђача: АКТИВА ФИТЕП АД, 

Београд, Патријарха Димитрија бр. 24, Београд - Раковица, матични број 20003049, ПИБ 

103690845 и Душтво са ограниченом одговорношћу за безбедност пословања имовине и лица 

"PROTEKTA GROUP" доо Београд, Јужни булевар бр. 144, матични број 20003049, ПИБ 

103690845, коју на основу Споразума број 2871 од 18.04.2019. године пред наручиоцем 

заступа Обрад Брашанац, директор АКТИВА ФИТЕП АД, Београд; 

За Партије 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 - Група понуђача: „Dobergard“ d.o.o. Београд, Школски 

трг бр. 5, матични број 17569775, ПИБ 103509048 и „Dobergard plus” doo Београд, Школски 

трг бр. 5, матични број 20821612, ПИБ 107533181, коју на основу Споразума  број 1202-

СПО/2019 ОД 01.04.2019. године пред наручиоцем заступа Душан Ђукић, директор 

„Dobergard“ d.o.o. Београд; 

Период важења уговора: за партију 16: од 31.05.2019. године, до 31.05.2020.године, а за 

партије: 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, од 01.06.2019. године, до 01.06.2020.године,; 

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

115. Закона о јавним набавкама, након закључења појединачног уговора о јавној набавци 

повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне вредности закљученог уговора, 

уколико за то постоје оправдани разлози. 

По истеку наведеног рока, уколико дође до повећања минималне цене рада у Републици 

Србији, Давалац услуге може да достави захтев за промену цене са доказом да је повећао 

зараде радника који раде на пословима који су предмет ове јавне набавке. 

Наручилац ће о захтеву за промену цене одлучити у року од 10 дана од дана пријема захтева. 

Наручилац задржава право да захтев Даваоца услуге не прихвати уколико нису испуњени 

наведени услови за повећање цене. 

 

 


