
 

 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац: 

 

 

Објављује: 

 

                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ 

                                                  о закљученом уговору 

                                                        ЈНМВ 12/2017 

 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин, интернет страна 

www.negotin.rs 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА 

Јединица локалне самоуправе 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су набавка услуга на поправци, замени и постављању 

вертикалне саобраћајне сигнализације (знакова, допунских табли, металних 

стубова) на општинским (локалним и регионалним) путевима на територији 

општине Неготин и улица у насељеном месту Неготин 

ОРН 50800000 – разне услуге поправке и одржавања 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

Општина Неготин је закључила Уговор о јавној набавци услуга на поправци, 

замени и постављању вертикалне саобраћајне сигнализације (знакова, допунских 

табли, металних стубова) на општинским (локалним и регионалним) путевима на 

територији општине Неготин и улица у насељеном месту Неготину вредности од  

2.653.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Најнижа понуђена цена 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА 

Укупан број примљених понуда: 3 (три) 

 

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

Највиша понуђена цена:   
“Боја“ ДОО  из Сомбора ул. Арсенија Чарнојевића бр.16, са понуђеном ценом од  

3.103.363,69 динара без ПДВ-а. 

 



Најнижа понуђена цена:  

„Магистрала сигнал“ ДОО из Ниша, ул. Неготински прилаз бр.4, са понуђеном ценом од                                  

2.653.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 

 

Највиша понуђена цена: 

“Боја“ ДОО  из Сомбора ул. Арсенија Чарнојевића бр.16, са понуђеном ценом од  

3.103.363,69 динара без ПДВ-а. 

 

Најнижа понуђена цена: 

„Магистрала сигнал“ ДОО из Ниша, ул. Неготински прилаз бр.4, са понуђеном ценом од                                  

2.653.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора донета је дана 29.05.2017.године 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О 

ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

 

Општина Неготин је закључила Уговор за набавку услуга на поправци, замени и 

постављању вертикалне саобраћајне сигнализације (знакова, допунских табли, 

металних стубова) на општинским (локалним и регионалним) путевима на 

територији општине Неготин и улица у насељеном месту Неготину, са „Магистрала 

сигнал“ ДОО из Ниша, ул. Неготински прилаз бр.4, понуда заведена под бројем II 04 4041-

12-3 од 24.05.2017.године, пристигла у 9,38 часова као самостална понуда, ПИБ 

106993781, МБ 20720115, лице одговорно за потписивање уговора  Зоран Јанковић, број 

рачуна 105-21717-62 код  АИК банке, рок за извођење радова је 31.12.2017.година, рок 

важења понуде 30 дана од дана отварања понуде, понуђена цена 2.653.000,00 динара без 

ПДВ-а и 3.183.600,00 динара са ПДВ-ом, уговор је закључен дана 09.06.2017.године под 

бројем 4041-12/2017-II/04. 
 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                               


