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

124/12,14/2015,68/15), Oпштинa Мали Зворник, дана  25.10.2017. године, објављује: 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН– Рехабилитација 

путева - Партија II –Крпљење ударних рупа на локалним путевима  

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: отворени поступак 

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

набавке рехабилитација путева обликована у две партије: 

Партија I-.Асфалтирање локалних путева 

Партија II –Крпљење ударних рупа на локалним путевима 

 Назив и ознака из општег речника набавки су: 

Партија I  - 45233140 - Радови на  путевима 

Партија II - 45233142 - Радови на поправљању путева 

Процењена вредност јавне набавке: 18.750.000,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке за Партију II Крпљење ударних рупа на локалним 

путевима: 1.075.820,00      динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност за Партију II: 968.500,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума 

за вредновање понуда су: 

1) Понуђена цена               80 пондера 

2)  Рок завршетка радова                                                  20 пондера 

Број примљених понуда за Партију II: 

Укупно је примљено 1 (једна) понуда 

1.  „STOBEX“ д.о.о.Кнеза Милоша 15,15300 Лозница  

Понуђена цена: - највиша 968.500,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа 968.500,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша 968.500,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа 968.500,00 динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.10.2017. године 

Датум закључења уговора:  24.10.2017. године 

Основни подаци о извођачу радова: „STOBEX“ д.о.о.Кнеза Милоша 15,15300 Лозница  

ПИБ: 101189094, Матични број: 07573367 

Коју заступа  Добривоје Стојнић, директор 

Период важења уговора:  Уговор се закључује на 150 календарских дана, рачунајући од дана 

увођења у посао 

Околности које представљају основ за измену уговора: /     
   


