
 

 

Jaвно предузеће Инфраструктура Шабац 

Број: 755-02/10 

Датум:15.06.2020. год. 

Ш а б а ц 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Обавештење о закљученом уговору 

 

 

 
1. НАРУЧИЛАЦ: Јавно предузеће ИнфраструктураШабац; 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:www.infrastrukturasabac.org.rs; 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: јавно предузеће; 

3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:услуге чишћења стамбених зграда које су на одржавању код Јавног 

предузећа Инфраструктура Шабац; 

4. НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:90911000 – услуге чишћења стамбених објеката, 

зграда и прозора; 

5. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 20.000.000,00 динара, без ПДВ-а; 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: економски најповољнија понуда; 

7. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 2 (две); 

8. НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

Одржавање хигијене   на 

месечном нивоу, за стамбене 

зграде без смећарника (по 

посебном делу стамбене зграде) 

  206,00 динара 

Одржавање хигијене   на 

месечном нивоу, за стамбене 

зграде са смећарником (по 

посебном делу стамбене зграде) 

  123,62 динара 

 
Одржавање хигијене површина 

ван зграде (платоа – тротоара и 

паркинга)   на месечном нивоу, за 

стамбене зграде без смећарника и 

са смећарником (по м²) 

2,85 динара 

 

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

Одржавање хигијене   на 

месечном нивоу, за стамбене 

зграде без смећарника (по 

посебном делу стамбене зграде) 

 179,00  динара 

Одржавање хигијене   на 

месечном нивоу, за стамбене 

зграде са смећарником (по 

посебном делу стамбене зграде) 

   199,00 динара 

 
Одржавање хигијене површина 

ван зграде (платоа – тротоара и 

паркинга)   на месечном нивоу, за 

стамбене зграде без смећарника и 

са смећарником (по м²) 

     1,00 динара 

9. НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 



Одржавање хигијене   на 

месечном нивоу, за стамбене 

зграде без смећарника (по 

посебном делу стамбене зграде) 

  206,00 динара 

Одржавање хигијене   на 

месечном нивоу, за стамбене 

зграде са смећарником (по 

посебном делу стамбене зграде) 

  123,62 динара 

 
Одржавање хигијене површина 

ван зграде (платоа – тротоара и 

паркинга)   на месечном нивоу, за 

стамбене зграде без смећарника и 

са смећарником (по м²) 

2,85 динара 

10. НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

Одржавање хигијене   на 

месечном нивоу, за стамбене 

зграде без смећарника (по 

посебном делу стамбене зграде) 

 179,00  динара 

Одржавање хигијене   на 

месечном нивоу, за стамбене 

зграде са смећарником (по 

посебном делу стамбене зграде) 

   199,00 динара 

 
Одржавање хигијене површина 

ван зграде (платоа – тротоара и 

паркинга)   на месечном нивоу, за 

стамбене зграде без смећарника и 

са смећарником (по м²) 

     1,00 динара 

11. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКОПОДИЗВОЂАЧА: 

понуђач је наступао као група понуђача; 

12. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 01.06.2020. године; 

13. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 15.06.2020.године; 

14. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРУЖАОЦУ УСЛУГА:носилац посла''GOODHAUSE'' DOO, 11070 

Београд, ул. Булевар Милутина Милинковића бр. 132/60, кога заступа Антон Токоди, ПИБ:107240884, 

матични број:20761407; 

15. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: до утрошка планираних средстава; 

16. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: / 

 

 

 

                                                                    Јавно предузеће Инфраструктура Шабац: 

 

                                                                     в.д. директор Владимир Радосављевић с.р. 


