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

124/12,14/2015,68/15), Oпштинa Мали Зворник, дана  1.8.2017. године, објављује: 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ II- Ломљен 

камен машински припремљен, Мајдански шут, Сепарисана ризла 0-50мм 

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: Предмет јавне 

набавке је Набавка грађевинског материјала обликоване по партијама и то  : 

Партија I – Грађевински материјал  

Партија II – Ломљен камен машински припремљен, Мајдански шут, Сепарисана ризла 0-

50мм 

Назив и ознака из општег речника набавки су: 

-  44110000 – Грађевински материјали  

– 14212300 – Ломљен и дробљен камен 

Процењена вредност јавне набавке: 10.910.833,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке за партију II: 2.910.833,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност за партију II: 2.716.200,00 динара без ПДВ-а 

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

Укупно је примљено  2 ( две) понуде 

1. RAVNAJA TRADE д.о.о. Краља Петра I бр.1, Мали Зворник  

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

3. “DMN TRADE” д.о.о.Вука Караџића 63,Мали Зворник 

Понуђена цена: - највиша 3.181.000,00   динара без ПДВ-а 

- најнижа 2.716.200,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша 2.857.500,00  динара без ПДВ-а 

- најнижа 2.716.200,00 динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.04.2017. године 

Датум закључења уговора:  25.7.2017. године 

Основни подаци о испоручиоцу добара: RAVNAJA TRADE д.о.о. Краља Петра I бр.1, 

Мали Зворник  
ПИБ: 109615318 матични број: 21211168 

коју заступа  Александар Савановић, директор 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 11 месеци од дана потписивања 

уговора  

Околности које представљају основ за измену уговора: /     
   


