
                    

         Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

Број: 404-00-209-16/20-001-008 

        24. jул 2020. године 

          Поп Лукина 7-9 

           Б е о г р а д 

 

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 закљученoм уговору у отвореном поступку  

 

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: Услуга - Teкуће поправке и одржавање зграда и објеката, ОП 9/2020. 

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге одржавања и поправки – 50000000. 

Уговорена уговорена вредност: Укупна уговорена вредност, за период од годину дана износи 

17.500.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“ 

Број примљених понуда: четири понуде. 

Највиша понуђена цена и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: Укупна 

понуђена цена за услуге поправке и одржавања електро-инсталација, без ПДВ-а износи 

5.188.600,00 динара. Укупна понуђена цена за услуге поправке и одржавања водовода и 

канализације, без ПДВ-а износи 3.355.280,00 динара. Укупна понуђена  цена за молерско-

фарбарске, подополагачке и паркетарске услуге, без ПДВ-а износи 11.268.800,00 динара. Укупна 

понуђена цена за столарске и стаклорезачке услуге, без ПДВ-а износи 3.983.600,00 динара. 

Укупна понуђена цена за браварско-лимарске и кровопокривачке услуге, без ПДВ-а износи 

1.757.800,00 динара. Укупна понуђена цена за грађевинске и занатско-грађевинске услуге, без 

ПДВ-а износи 3.150.000,00 динара. Укупна понуђена цена за услуге поправке и одржавања 

машинских инсталација (грејање), без ПДВ-а износи 1.702.880,00 динара.  

Најнижа понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Укупна 

понуђена цена за услуге поправке и одржавања електро-инсталација, без ПДВ-а износи 

1.328.700,00 динара. Укупна понуђена цена за услуге поправке и одржавања водовода и 

канализације, без ПДВ-а износи 1.365.060,00 динара. Укупна понуђена  цена за молерско-

фарбарске, подополагачке и паркетарске услуге, без ПДВ-а износи 3.661.610,00 динара. Укупна 

понуђена цена за столарске и стаклорезачке услуге, без ПДВ-а износи 1.844.770,00 динара. 

Укупна понуђена цена за браварско-лимарске и кровопокривачке услуге, без ПДВ-а износи 

624.930,00 динара. Укупна понуђена цена за грађевинске и занатско-грађевинске услуге, без 

ПДВ-а износи 1.903.570,00 динара. Укупна понуђена цена за услуге поправке и одржавања 

машинских инсталација (грејање), без ПДВ-а износи 975.720,00 динара.  



(Укупне понуђене цене за све наведене врсте услуга служе за вредновање понуда, док ће се 

уговор реализовати према потребама наручиоца, максимално до износа одобрених средстава – 

укупне уговорене вредности). 

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

уговор са подизвођачем. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 7. јул 2020. године. 

Датум закључења уговора: 21. јул 2020. године. 

Основни подаци о добављачу: група понуђача коју чине: Тринус д.о.о. Београд, др. Зоре Илић 

Обрадовић бр. 7/12, 11000 Београд, матични број: 06201784, ПИБ: 100159695 и Грамар д.о.о. 

Устаничка 244д лок. 1, 11000 Београд, матични број: 20813440, ПИБ: 1077487639, а коју према 

Уговору о конзорцијуму од 29. јуна 2020. године пред наручиоцем заступа Тринус д.о.о. 

Београд.  

Период важења уговора: годину дана од дана обостраног потписивања.   

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, у складу са чланом 

115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, што ће се регулисати 

посебним Анексом. 


