
ЈКП „Обреновац” Обреновац 
Ул. Цара Лазара 3/1, Обреновац 
 
Број: ______________________ 
 
Датум: _____________________ 
 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15), у спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности, за набавку добара: 
Садни материјал, по партијама, Прва партија – Сезонско цвеће, ЈНМВ - 05/2017, 
(укупна процењена вредност за јавну набавку је 1.550.000,00 динара без ПДВ-а, a за 
предметну партију 1.000.000,00 динара без ПДВ-а), директор предузећа ЈКП 
„Обреновац” из Обреновца, доноси: 
  

Обавештење о закљученом уговору 
 

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
ЈКП „Обреновац” Обреновац, ул. Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац. 
Интернет страница Наручиоца: www.jkpobrenovac.ogr.rs 

 
2) Врста наручиоца: 

Јавна комунално предузеће – локална самоуправа. 
 

3) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из 
општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је Садни материјал, по партијама, Прва партија – 
Сезонско цвеће, ЈНМВ - 05/2017 је набавка добара – Назив и ознака из 
општег речника набавке: 03100000 Пољопривредни и хортикултурни 
производи,  03120000 Хортикултурни производи и производи из расадника 

 
4) За радове, природа и обим радова и основна обележја радова, 

место извршења радова, ознака из класификације делатности, 
односно назив и ознака из општег речника набавке: 

/ 
 

5) Уговорена вредност: 
990.680,00 динара без ПДВ-а. 

 
6) Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена. 
 
7) Број примљених понуда: 

Једна понуда. 
 
8) Највиша и најнижа понуђена цена: 

• Најнижа понуђена цена: 990.680,00 динара без ПДВ-а. 
• Највиша понуђена цена: 990.680,00 динара без ПДВ-а. 

 
9) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

• Најнижа понуђена цена: 990.680,00 динара без ПДВ-а.. 
• Највиша понуђена цена: 990.680,00 динара без ПДВ-а. 

 

 
 

http://www.jkpobrenovac.ogr.rs/


10) Део или вредност уговора који ће се извршити преко 
подизвођача: 

Нема подизвођача. 
 

11) Датум доношења одлуке о додели уговора: 
19.04.2017. године. 

 
12) Датум закључења уговора: 

28.04.2017. године (враћен уговор Наручиоцу поштом). 
 

13) Основни подаци о добављачу: 
ПГ Дејан Перић, ул. Срдан Илије бб, 15000 Шабац, ЈМБГ: 1509964772030; БПГ : 
746606007180, Законски заступник: Дејан Перић. 

 

 
14) Период важења уговора: 

До комплетне испоруке предметних добара, односно до утрошка уговорених 
средстава. 

 
15) Околности које представљају основ за измену уговора: 

Нема околности које представљају основ за измену уговора. 
 
 
 
 

                                                                                             ЈКП „Обреновац” - Обреновац  
                                          Д и р е к т о р  

 
                                                                           ____________________________ 
                                                                                Зоран Лапчевић, маст.екон. 

 


