
 

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

124/12,14/2015 и 68/2015), Oпштинска управа Мали Зворник, дана 01.03.2019.године 

објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

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

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

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

4. За радове природа и обим радова  и основна обележја радова ,место извршења 

радова ,ознака из класификације делатности ,односно назив и ознака из општег 

речника набавки: Предмет јавне набавке су радови- „Адаптацију и санацију објеката 

некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње  -обликована у седам партија“  за Партију II- 

Израда пројекта заштите од пожара за објекте са израдом процене ризика којом се утврђује 

потреба за уградњом система за благовремено откривање, дојаву и гашење пожара  
Место извршења радова:Мали Зворник,некадашња Пилана 
Ознака из класификације делатности:Сектор Ф-грађевинарство 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

45000000- Грађевински радови  

71320000 – услуге техничког пројектовања 

 

Процењена вредност јавне набавке:     35.691.666,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност за Партију II: 600.000,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност за Партију II  : 585.000,00 динара без ПДВ-а 

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

1. Пожаргас“ д.о.о. Георгија Јакшић бб,15300 Лозница 

2.. Заједничка понуда:Самостална грађевинска радња Драган Станковић  пр,Мали 

Зворник,Светосавска 256 и СЗТР „ТЕХНОКОЛОР“ Милена Илић пр,Лозница Кнеза 

Милоша 12 

Понуђена цена: - највиша  585.000,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа  565.000,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша   585.000,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа   585.000,00 динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.02.2019. године 

Датум закључења уговора:  26.02.2019. године  

Основни подаци о понуђачу: „ПОЖАР ГАС „д.о.о.Георгија Јакшића бб ,15300 Лозница, 

ПИБ: 106135554 МБ: 20538066 

Период важења уговора:  Рок израде пројекта 20 дана од дана потписивања уговора,рок 

завршетка радова  20 календарских дана од дана увођења Извођача у посао 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 


