
 

 

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

124/12, 14/15 и 68/15), Oпштинa Мали Зворник, дана  17.07.2018. године, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
 

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: отворени поступак  

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

Израда Идејног решења ,пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком 

контролом  и пројектом за извођење  за изградњу водовода  Цулине –Велика Река 

Назив и ознака из општег речника набавки су: 

71320000 – услуге техничког пројектовања  

Процењена вредност јавне набавке: 2.550.000,00   динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а 

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

Укупно је примљено   3 (три) понуде. 

1.„ВОДОТЕХНИКА “д.о.о.Лабска 4,11000 Београд 

2. Wiga project group д.о.о. Генерала Рајевског 1/15,11104 Београд 

3. Група понуђача:„ESTE GRADNJA „d.o.o. лозница за извођење грађевинских радова 

,инжењеринг ,транспорт и услуге ,Војводе Путника бр.L4/1,15300 Лозница и 

„ГЕОПУТ“д.о.о. Предузеће за пројектовање ,посредовање и услуге Београд ,Томе 

Росандића бр.2,11000 Београд 

Понуђена цена: - највиша 2.250.000,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа  1.200.000,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша   2.250.000,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа   1.200.000,00 динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.06.2018. године 

Датум закључења уговора:  13.07.2018. године 

Основни подаци о Извршиоцу : Група понуђача:„ESTE GRADNJA „d.o.o. Лозница за 

извођење грађевинских радова ,инжењеринг ,транспорт и услуге ,Војводе Путника 

бр.L4/1,15300 Лозница  

 и „ГЕОПУТ“д.о.о. Предузеће за пројектовање ,посредовање и услуге Београд ,Томе 

Росандића бр.2,11000 Београд 

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

обавеза , у року од 120 дана од дана потписивања уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

        


