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Наручилац Oпштинa Жабари 
Адреса Кнеза Милоша 103 
Место 12374 Жабари 
Број  404-101/2018-01 
Датум 07.06.2019. године 

 
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, објављује:  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку број 2/2018, отворени поступак 

 доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије,  
„Обављање комуналне делатности сакупљања, транспорта и депоновања  

комуналног отпада са подручја општине Жабари“ 
 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 Назив и адреса наручиоца: Општинa Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 
Жабари, ПИБ 102672556, матични број 07162456, шифра делатности 8411. 

             Интернет страница: www.zabari.org.rs 
 
2. Врста наручиоца: Државни орган - локална самоуправа 
 
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
  
4. Врста предмета јавне набавке: Услуге  
 
5. Природа и обим услуга и основна обележја , ознака из класификације делатности, 
односно назив и ознака из општег речника набавке: 
    Предмет јавне набавке број 2/2018 је поверавање обављања комуналне делатности 
сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари у 
периоду од 10 (десет) година од дана закључења уговора.. 
Ознака из општег речника набавке:   - 90510000  - Одлагање и прерада отпада  
                          
6.Процењена вредност јавне набавке: 92.963.962,00 динара. динара(без ПДВа) 
 
7. Уговорена вредност: 
 70.000.000,00 динара   без ПДВ-а, односно 77.000.000,00 динара са ПДВ-ом  
  
8. Број примљених понуда: 1 (једна). 
Благовремено, тј. до дана 12.03.2019. године до 12:00 часова, примљенеа је 1 (једна) 
понуде понуђача:  
Број под којим је 
понуда заведена 
код наручиоца 

Назив или шифра 
понуђача 

Број понуде 
понуђача и 

датум 

Датум 
пријема 

Час 

01-404-101 
FCC EKO d.o.o.  

Мокролушка Нова бр.5 
11010 Београд 

122-03/19 од 
12.03.2019. г 

12.03.2019. 11.07 
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9. Највиша и најнижа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена: / 
Најнижа понуђена цена FCC EKO d.o.o. Мокролушки Нова 5, 11010 Београд  
ПИБ: 104328845 
Матични број: 20147326 
-  цена без ПДВ-а   70.000.000,00 динара,  
-  цена са ПДВ-ом  77.000.000,00 динара. 
 
10. Понуђена цена код прихватљиве понуде:  
FCC EKO d.o.o. Мокролушки Нова 5, 11010 Београд  
ПИБ: 104328845 
Матични број: 20147326 
 вредност понуде 70.000.000,00 динара без ПДВ-а, 77.000.000,00  динара са ПДВ-ом. 
 
11. Услуге се неће вршити преко подизвођача. 
 
12. Број и датум доношења одлуке о додели уговора: 404-101/2018-01од 10.04.2019. 
године. 
 
12. Датум закључења уговора: 05.06.2019. године. 
 
13. Рок важења уговора: 10 година од дана закључења уговора. 
 
 
 
 


