
Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга уништавања инсеката у складу са Програмом 
спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину (РБЈН 
404-1/23У-2020-28); 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 90600000-3 - Услуге чишћења и санитарне 
услуге у градским и сеоским срединама и сродне услуге. 

Најнижа понуђена цена. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 

Назив наручиоца: 
 

 
Адреса наручиоца: 

 

 
Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета: 
 

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

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уговорена вредност: 
 
 
 

 

Критеријум за доделу уговора: 

Градска и општинска управа 

http://www.ni.rs/ ; http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-
nabavke/ 

18000 Ниш, Ул. Николе Пашића број 24 

3.975.000,00 динара, што је и коначна цена, с обзиром да 
су предметне услуге ослобођене ПДВ-а у складу са 
Законом о порезу на додату вредност 

Услуге 

Град Ниш – Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752 
и МБР: 17620541 

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/


/ 

Заједничка понуда - Група понуђача: Носилац групе понуђача - „Санит М&М“ д.о.о. Ниш, Ул. 
Рајићева бр. 1а/1, 18000 Ниш - Медијана, матични број: 17186191, ПИБ: 100620101 и чланови 
групе понуђача: 
''De – mus'' доо Београд – Сурчин, ул. Галовачка бр. 12, матични број 06453988, ПИБ: 
101972145„Југоинспект Београд“ а.д. Београд, Ул. Чика Љубина бр. 8/V, 11000 Београд – Стари 
град, матични број: 07018215, ПИБ: 100045292 и „Racom 92“ д.о.о. Београд, Ул. Пилота Михаила 
Петровића бр. 79а, 11000 Београд - Раковица, матични број: 06300588, ПИБ: 100168833, 
поднели су заједничку понуду број 81-03/20 од 25.03.2020. године. 

/ 

Број примљених понуда: 
 
 
 

- Највиша 
 

Понуђена цена: 

- Најнижа 
 

 

 
Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

- Највиша 
 
 

- Најнижа 
 
 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 
 
 
 

Датум закључења уговора: 
 

Основни подаци о добављачу: 

 

 

Период важења уговора: 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

Остале информације: 

 

Уговор закључен дана 01.04.2020. године. Заводни број код Наручиоца 1097/2020-01 од 01.04.2020. 
године. Заводни број код Пружаоца услуга број 86-04/20 од 03.04.2020. године. 
Процењена вредност износи 4.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања Оперативно – динамичког плана 
реализације дезинсекције и средства обезбеђења за добро извршење посла које је предвиђено овим уговором, 
а престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна, односно утрошком 
средстава опредељених за реализацију уговора и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским 
прописима. 

01.04.2020. године 

број 2/7-3/2020-14 од 30.03.2020. године 

3.975.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а 

/ 

3.975.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а 

/ 

1 (једна) 


