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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке 

УСЛУГE ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ ЈН 3/2018 

 

 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Установа културе ДКЦ Мајдан, Београд, 

Козјачка бр.3-5, www.dkcmajdan.org.rs 

Врста наручиоца: Установа културе ДКЦ Мајдан 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је пружање услуга омладинске задруге 

за обављање повремених послова потребних за обезбеђење услова за редовну 

делатност ДКЦ Мајдан. Услугама су обухваћени послови који нису систематизовани 

Актом о систематизацији радних места код наручиоца, а то су: дистрибуција разног 

материјала, извођење селидбе канцеларијског намештаја изван зграде, извођење 

селидбе канцеларијског намештаја, чишћење снега, преношење архивског материјала, 

разношење соли и административни послови. Ближи опис предмета јавне набавке дат је 

у Техничкој спецификацији која је саставни део Обрасца понуде. 

Назив из општег речника набавке: 98133110 Услуге које пружају организације младих 

Уговорена вредност: 1.329.111 динара без ПДВ; 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 понудa 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена износи 2.015,23 динара за 

збир јединичних цена по захтеваним ставкама, а најнижа понуђена цена износи 1.913,97 

динара за збир јединичних цена по захтеваним ставкама; 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена 

износи 2.015,23 динара за збир јединичних цена по захтеваним ставкама, а најнижа 

понуђена цена износи 1.913,97 динара за збир јединичних цена по захтеваним ставкама; 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 3.7.2018. године 

Датум закључења уговора: 9.7.2018. године 

Основни подаци о добављачу: Задруга студената Универзитета у Београду, са 

седиштем у Београду, улица Светозара Марковића бр. 79/I-III, ПИБ: 100223949, Матични 

број: 07037892, Број рачуна: 205-0000000017675-25 Комерцијална банка а.д. Београд, 

кога заступа директор Зоран Радуловић; 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период до 31.12.2018. Уговор може 

престати и раније, услед утрошка средстава предвиђених за ову набавку. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може у складу са чл. 

115 ЗЈН, изменити уговор. 


