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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: услуга – Контролни прегледи, одржавање и поправке стабилног система 

за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 15/2020;  

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге одржавања и поправки – 5000000; 

Уговорена вредност: 5.800.000,00 динара, без ПДВ-а;  

Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“; 

Број примљених понуда: две;  

Највиша и најнижа понуђена цена (и код прихватљивих понуда):  

Укупна понуђена цена за контролни преглед уређаја за рано откривање и дојаву пожара ПП 

централе (шестомесечни и годишњи преглед), без ПДВ-а, износи: највиша: 1.996.550,00 

динара и најнижа: 546.000,00 динара; 

Укупна понуђена цена за шестомесечни контролни преглед стабилнoг система за гашење 

пожара, без ПДВ-а, износи: највиша: 601.800,00 динара и најнижа: 360.000,00 динара; 

Укупна понуђена цена за контролу хидрантске инсталације - мерење притиска и проточног 

капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме – (шестомесечна контрола), без 

ПДВ-а, износи: највиша: 309.888,00 динара и најнижа: 133.800,00 динара; 

Укупна понуђена цена за контролу хидрантских црева - контролно испитивање 

непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак воде од 7 бара – (годишња 

контрола), без ПДВ-а, износи: највиша: 99.900,00 динара и најнижа: 74.000,00 динара; 

Укупна понуђена цена за преглед противпожарних апарата - мобилна опрема за гашење 

почетних пожара - пп апарата – (шестомесечни преглед) и контролно испитивање на хладни 

водени притисак (HVP), без ПДВ-а, износи: највиша: 888.450,00 динара и најнижа: 

710.736,50 динара; 

Укупна понуђена цена контролног испитивања и провера исправности противпаничне 

расвете и АКУ батерија, без ПДВ-а, износи: највиша: 1.032.000,00 динара и најнижа: 

437.310,00 динара; 
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Цена радног сата за утврђивање врсте квара и поправку опреме и инсталације (све врсте 

поправки), без ПДВ-а, износи: највиша: 4.000,00 динара и најнижа: 1.000,00 динара; 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: пружалац услуге не 

извршава уговор са подизвођачем;  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.9.2020. године;  

Датум закључења уговора: 26.11.2020. године код Наручиоца, 27.11.2020. године код 

Пружаоца услуге;  

Основни подаци о Пружаоцу услуге: група понуђача коју чине: Neo Inženjering 

d.o.o.Veternik, Арона Загорице бр. 51, Ветерник, матични број: 20146818, ПИБ: 104341826, 

DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD, Краљевића Марка бр. 11, Нови Сад, матични 

број: 08187533, ПИБ:100720850 и DOO OZEBLIN VETERNIK, Миливоја Живановића бр. 7, 

Ветерник, матични број: 08619662, ПИБ:101628108, а коју на основу Уговора о формирању 

групе понуђача од 2.9.2020. године пред наручиоцем заступа Neo Inženjering d.o.o.Veternik. 

Период важења уговора: Уговор се примењује од дана потписивања обе уговорне стране и 

важи годину дана.  

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

чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог уговора, без претходног 

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 бити регулисано посебним Анексом. 
 


