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

124/12,14/2015,68/15), Oпштинa Мали Зворник, дана 03.11.2017. године, објављује: 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ о јавној набавци Пружање геодетских 

услуга за потребе општине Мали Зворник 

 

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 Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник  

 

Назив и ознака из општег речника набавки су: 
-71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге 

Процењена вредност јавне набавке: 1.666.667,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност до: 1.666.667,00 динара без ПДВ-а 

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

Укупно је примљено   3 (три)- понуде. 

1. Заједничка понуда:ПД“АБА-ГЕОДЕТСКА КУЋА“ д.о.о. Михаила Булгакова 50 б,11000 

Београд и „ТОП-ГЕО“ д.о.о.Баштованска 96,11000 Београд  
2. Заједничка понуда:„ГЕОДЕТСКИ БИРО  ГАУС“ д.о.о.Нова I број 16,Пиносава-Београд и 

Биро за геодезију и пројектовање „ЗЕМЉОМЕР“ Кнеза Милоша 6,15300 Лозница  
3. Заједничка понуда:ГЕОДЕТ ДБ д.о.о.Носилац понуде ул.Краља Петра Првог 37,15318 Мали 

Зворник и GODЕA COMPANY д.о.о. ул.Данила Киша 8,21000 Нови Сад  

Понуђена цена: - највиша 869,00   динара без ПДВ-а 

- најнижа  685,00  динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша   869,00  динара без ПДВ-а 

- најнижа   685,00   динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.10.2017. године 

Датум закључења уговора:  26.10.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуга: Заједничка понуда:„ГЕОДЕТСКИ БИРО  ГАУС“ 

д.о.о.Нова I број 16,Пиносава-Београд и Биро за геодезију и пројектовање „ЗЕМЉОМЕР“ Кнеза 

Милоша 6,15300 Лозница  
ПИБ: 108003834 Матични број: 20913738 

Коју заступа  директор Сретен Михајловић 

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

закључења уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора: /     
   


