
 

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 

                                                        ЈНВВ 7/2017 

 

 

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 је набавка услугa  на чишћењу снега и леда са коловоза 

општинских (локалних) путева на територији општине Неготин за зимску 2017/2018 

ОРН 90620000 – услуге чишћења снега и 90630000- услуге уклањања леда 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

Општина Неготин је закључила Уговор за набавку услуга  на чишћењу снега и леда са 

коловоза општинских (локалних) путева на територији општине Неготин за зимску 

2017/2018 на износ од 10.833.333,33  дин.без ПДВ-а . 

(десетмилионаосамстотридесеттрихиљадетристатридесеттри динара и 33/100 без ПДВ-

а и то по јединичним ценама наведеним у понуди) 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Економски најповољнија понуда.  

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА 

Укупан број примљених понуда: 1 (једна) 

 

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Највиша и најнижа понуђена цена  “Станковић БМБ“ Д.О.О. из Неготина, ул. Радујевачки пут 

бб, са освојених  100 бодова обзиром да је једини понуђач. 

 
 

 

 

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 

Највиша и најнижа понуђена цена  “Станковић БМБ“ Д.О.О. из Неготина, ул. Радујевачки пут 

бб, са освојених  100 бодова обзиром да је једини понуђач.  

 

 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора донета је дана  19.10.2017.године 



 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

 

Општина Неготин је закључила Уговор о јавној  набавци услуга  на чишћењу снега и леда 

са коловоза општинских (локалних) путева на територији општине Неготин за зимску 

2017/2018.годину са “Станковић БМБ“ Д.О.О. из Неготина, ул. Радујевачки пут бб, ПИБ 

100775369, МБ 17366360,  лице одговорно за потписивање уговора Станковић Боривоје, број 

рачуна 160-13527-41  ИНТЕСА банка, самостална понуда, рок за извођење радова 

01.04.2018.год., аванс није дозвољен, рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуде, 

понуђена цена 10.833.333,33 без ПДВ-а и то по јединичним ценама наведеним у понуди и 

укупно 13.000.000,00 динара са ПДВ-ом и то по јединичним ценама наведеним у понуди. Број 

Уговора 4042-7/2017-II/04 од 26.10.2017.године (заводни број наручиоца) и број 05/2017 од 

02.11.2017.године (заводни број извршиоца)      

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                               

 


