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

124/12,14/2015 и 68/2015), Oпштинa Мали Зворник, дана  28.09.2016. године, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ II-

Набавка мрког угља-коцка 
 

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 набавке: jaвна набавка мале вредности  

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра- 

набавка огревног дрвета и угља  за потребе органа Општине Мали Зворник и установа 

основног образовања за грејну сезону 2016/2017 - Партија II: мрки угаљ-коцка  

Назив и ознака из општег речника набавки су: 

- 09111100 - угаљ 

Процењена вредност јавне набавке  за партију II: 1.375.000,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност   за партију II: 903.100,00   динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда : 

Укупно је примљено  4 (четири ) понуде 

1.. Предузеће за трговину услуге и заступање „GOOD WILL-WG“ ДОО, Београд (Стари 

Град) 11000 Београд 

2. Предузеће за производњу, трговину и услуге „SOLE-KOMERC“ ДОО Београд (Савски 

Венац) 11000 Београд 

3. Друштво за производњу, промет и услуге „ЂУКИЋ“ ДОО Луке Стевића бб, 15300 

Лозница 

4. „ТРОПИКАЛ БГД“ ДОО Београд (Палилула), 11000 Београд 

Понуђена цена: - највиша 987.800,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа  903.100,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша   987.800,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа 903.100,00 динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.09.2016. године 

Датум закључења уговора:  24.09.2016. године  

Основни подаци о понуђачу:  Друштво за производњу, промет и услуге „ЂУКИЋ“ ДОО 

Луке Стевића бб, 15300 Лозница 

ПИБ:106585291    Матични број: 20636378 

 коју заступа : Ђукић Маријана 

Период важења уговора:  Уговор се закључује  на  период до испуњења уговорених 

обавеза 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 


