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

124/12,14/2015,68/15), Oпштинa Мали Зворник, дана  04.12.2017. године, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Пружање угоститељских и 

смештајних услуга у склопу истог објекта са салом капацитета од 180 до 220 места за седење 

у затвореном простору 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: јавна набавка мале вредности  

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

набавке је Пружање угоститељских и смештајних услуга у склопу истог објекта са салом 

капацитета од 180 до 220 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали 

Зворник 

 Назив и ознака из општег речника набавки су: 

- 55110000 – Услуге хотелског смештаја 

- 55300000 – Услуге ресторана и услуге послуживања храном 

Процењена вредност јавне набавке: 625.000,00  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност до: 625.000,00 динара без ПДВ-а 

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

Укупно је примљено   1 ( једна) понудa. 

1. ИНФОФИН Д.О.О. Лозница Трг Вука Караџића бб-Хотел „ROYAL DRINA“Мали 

Зворник,Краља Петра I бб 

Понуђена цена: - највиша 30.397,27 динара без ПДВ-а 

- најнижа 30.397,27 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша  30.397,27 динара без ПДВ-а 

- најнижа 30.397,27 динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.11.2017. године 

Датум закључења уговора:  30.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуга: ИНФОФИН Д.О.О. Лозница Трг Вука Караџића бб-

Хотел „ROYAL DRINA“Мали Зворник,Краља Петра I бб 

ПИБ:105920040,    Матични број:20490462 

Коју заступа  Драгослав Николић 

Период важења уговора:  Уговор се закључује на период од  6 месеци од дана потписивања 

уговора,односно до утрошка средстава планираних Финансијским планом Наручиоца 

Околности које представљају основ за измену уговора: /     
   


