
 

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

124/12,14/2015 и 68/2015), Oпштинскa управа Мали Зворник, дана 30.07.2019. године, 

објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа Мали Зворник, 

Краља Петра I бр. 38, Мали Зворник, www.malizvornik.rs 
2. Врста наручиоца: локална самоуправа 

3. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда  

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

радови на набавци и уградњи противпожарних врата, изради противпожарног зида између 

Хале 1 и Хале 3 и затварања полупаних прозора у Хали 1 и Хали 3 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

- 35110000 – Ватрогасна опрема, опрема за спасавање и сигурносна опрема  

Процењена вредност јавне набавке: 1.666.900,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност : 1.666.900,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 

Број примљених понуда : 

Укупно је примљена 1. (једна) понуда. 

1. Група понуђача: AGROTEHNIX d.o.o. Друштво за производњу, трговину и услуге 

Београд, Патријарха Димитрија 66Б – NASCIM d.o.o. Шабац, Владимира Васића бр. 

1 – HOMNET d.o.o. Лозница, Бранка Радичевића бр. 3 

Понуђена цена: - највиша1.666.900,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа  1.666.900,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша 1.666.900,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа  1.666.900,00 динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.07.2019. године 

Датум закључења уговора:  24.07.2019. године, достављен у  општинску управу  дана 

29.07.2019. године 

Основни подаци о Извођачу радова: AGROTEHNIX d.o.o. Друштво за производњу, 

трговину и услуге Београд, Патријарха Димитрија 66Б, ПИБ: 101665160 Матични број: 

06023126,  NASCIM d.o.o. Шабац, Владимира Васића бр. 1 – члан групе понуђача ПИБ: 

107418688, Матични број: 20798335,  HOMNET d.o.o. Лозница, Бранка Радичевића бр. 3 – 

члан групе понуђача, ПИБ: 107951270, Матични број: 20903317 

 

Период важења уговора:  Рок за завршетак радова је 10 календарских дана од дана 

увођења Извођача радова у посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

 

 


