
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12,14/2015,68/15), Oпштинa Мали Зворник, дана  20.4.2016. године, објављује: 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН–404-33 Израда пројекта ојачања 

коловозне конструкције –наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза за 

локалне путеве одређене носивости  на територији општине Мали Зворник  

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник , Краља Петра 

I 38,Мали Зворник , www.malizvornik.rs 

2. Врста наручиоца: локална самоуправа 

3. Врста поступка јавне: поступак јавне набавке мале вредности 

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне 

набавке је израда пројекта ојачања коловозне конструкције –наношење новог асфалтног 

слоја по целој ширини коловоза за локалне путеве одређене носивости  на територији 

општине Мали Зворник 

 Назив и ознака из општег речника набавки су: 

71320000 – услуге техничког пројектовања 

 

Процењена вредност јавне набавке: 333.333,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 133.350,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда : 

Укупно је примљено  8 ( осам) понуда 

- „INNOVO CONSULTING“ д.о.о. Шабац, Драгољуба Поповића бр. 6 

- Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију „ANDZOR ENGINEERING“ доо 

Нови Сад  

- Горан Јовановић предузетник инжењерске делатности и техничко саветовање 

„ASECO“ Ваљево 

- Дејан Карапанџић ПР Пројектовање и извођење грађевинских радова „3D 

INŽENJERING“ Лозница 

- Драгослав Ћирић ПР пројектни биро Град Пут Лозница 

- Милош Младеновић ПР биро за пројектовање и инжењеринг Младеновић Лапово 

(Варошица) 

- „ЕUROZNAK“ ДОО Предузеће за инжењеринг, пројектовање и услуге Београд 

(Звездара 

- „GEA“ Предузеће за пројектовање и инжењеринг друштво са ограниченом 

одговорношћу Панчево 

Понуђена цена: - највиша 1.016.000,00  динара без ПДВ-а 

- најнижа 109.999,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша 304.800,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа 133.350,00  динара без ПДВ-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко под извођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.4.2016. године 

Датум закључења уговора:  20.4.2016. године 

Основни подаци о испоручиоцу добара: Дејан Карапанџић ПР Пројектовање и извођење 

грађевинских радова „3D INŽENJERING“ Лозница  ПИБ: 108580338 Матични број: 63551058 

Коју заступа  Дејан Карапанџић  



Период важења уговора:  Овај уговор се закључује на одређено време тј. до реализације 

уговорених обавеза 

Околности које представљају основ за измену уговора: /     
   


