
 

                         

 
СЦ „Милан Гале Мушкатировић“ ЈП 

Београд, Тадеуша Кошћушка 63 
Број ЈН: 1/15 
Датум: 19. март 2015. године  
 

 
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), објављује се: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   З А К Љ У Ч Е Н О М     У Г О В О Р У 

 

НАРУЧИЛАЦ: СЦ „Милан Гале Мушкатировић“ ЈП 
Београд,  
 
Адреса наручиоца: Тадеуша Кошћушка 63                        
 
Интернет страница наручиоца: www.srcmgm.rs 

 

Врста наручиоца: Јавно предузеће 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  
 
Врста предмета: услуга 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 
Предмет поступка је закуп електронских ЛЕД билборда на јавној површини града Београда за 
рекламирање активности и програма који се одржавају у спортском центру „Милан Гале Мушкатировић“ 
ЈП (Назив и ознака из општег речника набавки-допунски речник: Одељак Q, група А – услуге 
рекламирања QA01 - за емитовање реклама). 
 

Уговорена вредност:  
 

Укупна вредност јавне набавке не сме прећи износ од 3.000.000,00 динара без обрачунатог пореза на 
додату вредност, односно 3.600.000,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
 

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 
Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљена је 1 понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
 

С обзиром да је понуда понуђача „DPC“ ДOO, БЕОГРАД, КОСОВСКА 3 једина која је примљена и која 
испуњава обавезне законске услове и додатне услове Наручиоца из Конкурсне документације, као и да се 
налази у оквиру процењене вредности за предметну набавку, Комисија ју је оценила као прихватљиву, а 
самим тим и као најповољнију у преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за 
подношење понуда за закупа електронских ЛЕД билборда на јавној површини града Београда за 

рекламирање активности и програма који се одржавају у спортском центру „Милан Гале Мушкатировић“ 
ЈП. 

 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.2.2015. године 

 
Датум закључења уговора: 11.3.2015. године 
 
Основни подаци о добављачу:  
 

„DPC“ ДOO, БЕОГРАД, КОСОВСКА 3. 
 
Период важења уговора: Уговор важи до испуњења свих уговорених обавеза.  

 
                                                                                                       

Владимир  Смиљанић  

Службеник за јавне набавке 

http://www.srcmgm.rs/

