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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ КВАРТАЛНИМ УГОВОРИМА БР.3,4,5,6,7 и 8 

УСЛУГЕ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ПО РЕШЕЊИМА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ –КОМУНАЛНА 

ИНСПЕКЦИЈА ЈН.БР.2019/13  

 

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

Милоша 69, www.savskivenac.rs 

 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

 

За добра и услуге,опис предмета  набавке,назив и ознака из општег речника набавки: Предмет 

јавне набавке бр. ЈН 2019/13 је набавка Услуге уклањања објеката по решењима одељења за 

инспекцијске послове –комунална инспекција, као што су : препреке, жардињере, киосци, тезге, летње 

баште и панои, графити са фасада ( школа,вртића и објеката ГО Савски венац, возила са јавне површине и 

уређење површине уз употребу механизације и радне снаге. 

Назив из општег речника набавке:  
90512000 – Услуге превоза отпада; 

63122000 – Услуге складиштења  и 

63111000 – Услуге руковања контејнерима ; 

Уговорене вредности за квартале уговоре (3,4,5,6,7 и 8) вредности: 25.500,00 (3); 15.500,00 (4); 

37.200,00(5); 18.950,00(6); 19.500.00 (7); 18.950,00(8) динара без ПДВ-а,  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 понуда Групе понуђача 

Највиша и најнижа понуђена цена: Закључено квартално 6(шест) уговора на основу оквирног 

споразума  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Закључен квартално 6(шест) 

уговора на основу оквирног споразума 

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

Датум закључивања свих 6 (шест) уговора:10.03.2020. године 

 

Основни подаци о добављачима: 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, KONSALTING I INVESTICIJE GLOBING DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), са 

седиштем у ул.Улцињска бр.13 у Београду, матични број:06920896; ПИБ 100052845 

BALKAN OPŠTA ZANATSKA ZADRUGA BEOGRAD, са седиштем у ул.Ћирила и Методија бр. 2 у Београду;  МБ 

07729278; ПИБ: 100003935; 

SZGR MILADINOVIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) са седиштем у ул.Гуњак бр. 52 у 

Београду; МБ 53329071; ПИБ 101737998, 

MONKING DOO Beograd-Vračar, са седиштем у ул.Владимира Карића бр. 2 у Београду; MБ 21278386;ПИБ 

109976345, 

Период важења уговора: Уговоре бр.3,4,5,6,7 и 8 треба извршити у року од 1(једног) дана у 

односу на заказани  термин . 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 

 
 


