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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке: Уређење 
површине за постављање комуналних објеката, жардињере и друге посуде за биљне 
засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, корпе за отпатке и ђубријере на 
катастаркој парцели 21511/30 КО Савски венац, јн.бр. 2019/49 
 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, 

Кнеза Милоша 69, www.savskivenac.rs 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 2019/49 је набавка радова на 

уређењу површине за постављање комуналних објеката, жардињере и друге посуде за 

биљне засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, корпе за отпатке и ђубријере 

на катастаркој парцели 21511/30 КО Савски венац. 

Предметом набавком су обухваћени земљани радови, зидарски радови и набавка и 

постављање парковске опреме у свему према Техничкој спецификацији радова; 

Назив из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови, 43325000 Опрема за 

паркове и дечија игралишта; 

Ознака из класификације делатности: Сектор F – грађевинарство 

Област: 43 – специјализовани грађевински радови 

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско занатски радови 

Група:  43.12 – Припремна градилишта 

43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови 

Место извршења радова: Радови се изводе у Београду, територија Градске општине 

Савски венац, катастарска парцела 21511/20 КО Савски венац 

Уговорена вредност: 1.390.874,30 динара без пдв-а 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 понудa 

Највиша и најнижа понуђена цена: У поступку је достављена једна понуда, у којој је 

понуђена цена од 1.390.874,30,00 динара. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: У поступку је достављена 

једна понуда, у којој је понуђена цена од 1.390.874,30,00 динара. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.11.2019. године 

Датум закључења уговора: 28.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача - Носилац посла: GLOBING DOO, са 

седиштем у Београду, улица Улцињска бр. 13, ПИБ: 100052845, Матични број: 06920896; 

Члан групе понуђача: OPŠTA ZANATSKA ZADRUGA BALKAN, са седиштем у Београду, 

улица Ћирила и Методија бр. 2, ПИБ: 100003935, Матични број: 07729278; 

Период важења уговора: Рок за извођење радова је 31.12.2019. године. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговор може бити допуњен или 

измењен у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама. 


