
Општина Мали Зворник 

Општинска управа 

Ул.Краља Петра I бр.38 

Мали Зворник 

Број: 404-27/9 

Дана: 06.11.2013.год. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 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: орган државне управе 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак  

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

набавке су Рехабилитација локалних путева, улица и тротоара на територији општине 

Мали Зворник-обликоване по партијама и то 

1.Партија I-Асфалтирање локалних путева- Ознака из општег речника јавне 

набавке:45233140-Радови на  путевима 
2.Партија II- Крпљење ударних рупа на локалним путевима- Ознака из општег речника 

јавне набавке:45233142-Радови на поправљању путева 

 

Процењена вредност јавне набавке: 11.980.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке за партију II :890.000,00 динара  

Уговорена вредност за партију II: 764.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: критеријум економски најповољнија понуда: понуђена 

цена – 80 пондера 

рок извршења радова  – 20 пондера 
Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

Укупно је примљено 1 (једна) понуда. 

Примљена је понуда следећег понуђача: 

1. Предузеће за производњу промет и услуге „STOBEX“д.о.о. Лозница, улица Кнеза 

Милоша 15, 

Понуђена цена: - највиша 764.000,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа 764.000,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша 764.000,00 динара динара без ПДВ-а 

- најнижа 764.000,00 динара динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.10.2013. године 

Датум закључења уговора: 01 .11.2013. године 

Основни подаци о извођачу:, Предузеће за производњу промет и услуге 

„STOBEX“д.о.о. Лозница, улица Кнеза Милоша 15 

ПИБ: 101189094 

Матични број: 07573367 

Број рачуна:   290-16498-22 Назив банке: Универзал банка 

Коју заступа :Добривоје Стојнић,директор 

Период важења уговора: у року од 30 дана од дана увођења у посао 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

        


