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

124/12,14/2015 и 68/2015), Oпштинa Мали Зворник, дана  08.08.2018. године, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија IV- Стручни надзор за 

Израда идејног пројекта и пројекта за извођење и извођење радова на уградњи трафо 

станице „Гучево“ са кабловским расплетом 0,4 КВ ЈНМВ 

 

 

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: jaвна набавка мале вредности  

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

Стручни надзор-обликован по партијама  

Партија IV -Стручни надзор за Израда идејног пројекта и пројекта за извођење и 

извођење радова на уградњи трафо станице „Гучево“ са кабловским расплетом 0,4 

КВ ЈНМВ 

Назив и ознака из општег речника набавки су: 

-71520000 – Услуге грађевинског надзора 

Процењена вредност јавне набавке : 70.000,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност   :   52.500,00 динара без ПДВ-а 

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

Укупно је примљено 2 (две ) понуде. 

1. „ESTE GRADNJA“ Предузеће за извођење грађевинских 

радова,инжињеринг,транспорт и услуге д.о.о. Војводе Путника L4/1, 15300 

Лозница 

2. „NEPLAM PLUS d.o.o. Косте Стаменковића 2,16000 Лесковац 
Понуђена цена: - највиша 58.500,00  динара без ПДВ-а 

- најнижа  52.500,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша   58.500,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа 52.500,00 динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.07.2018. године 

Датум закључења уговора:  26.07.2018. године  

Основни подаци о понуђачу „ESTE GRADNJA“ Предузеће за извођење грађевинских 

радова,инжињеринг,транспорт и услуге д.о.о. Војводе Путника L4/1, 15300 Лозница 

бр.2,11000 Београд , 

ПИБ: 108434503  Матични број: 20998890 

Кога заступа:Милка Трипковић 

Период важења уговора:  Уговор се закључује  на  период од 5 месеци  од дана 

потписивања уговора  

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 


