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На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“,  
бр.124/2012, 14/2015и 68/2015), а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке  радова 
„Реконструкција објекта основне школе у насељу Карловчић“ ( ред. бр. у Плану 1.3.8) и 
закљученог уговора о јавној набавци, Општина Пећинци – Општинска управа 

 
о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА ЈAВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

„Реконструкција објекта основне школе у насељу Карловчић“ 
број ЈНОП: 404-35/2019-III 

 
Назив Наручилаца:  
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА  
Адреса Наручилаца: 
Пећинци, ул. Слободана Бајића број 5 . 
Интернет страница Наручилаца: 
www.pecinci.org 
Врста Наручилаца: Градска и општинска управа. 
Врста предмета:радови. 
Врста радова: општи грађевински радови. 
Ознака и назив из Општег речника набавки: 

 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 

 45262700 – адаптација зграда; 

 45420000 – радови на уградњи столарије; 

 45454000 – радови на реконструкцији; 

 45350000 – машинске инсталације. 
Уговорена вредност уговора: 
75.059.504,74 динара без ПДВ-а, односно 90.071.405,68 динара са ПДВ-ом . 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена . 
Број примљених понуда: 1 (једна). 
Понуђена цена:  

- Највиша: 75.059.504,74  динара без ПДВ-а, односно 90.071.405,68 динара  са ПДВ-ом 
- Најнижа: 75.059.504,74  динара без ПДВ-а, односно 90.071.405,68 динара са ПДВ-ом 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 75.059.504,74  динара без ПДВ-а, односно 90.071.405,68 динара  са ПДВ-ом 
- Најнижа: 75.059.504,74  динара без ПДВ-а, односно 90.071.405,68 динара са ПДВ-ом 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 12.12.2019. године. 
Основни подаци о даваоцу услуге: 
Носилац посла „PROGRESS CONSTRUCTION“ d.o.o. Beograd, са седиштем у Новом Београду 
ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 205, ПИБ 109112395, кога заступа директор Стефан 
Лажетић(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе: 
1.“GAT“ d.o.o. Novi Sad, са седиштем у Новом Саду, ул. Булевар ослобођења бр. 30а, ПИБ 
100447637, кога заступа директор Дејан Слијепчевић; 
2. „ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992“ д.о.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул. Булевар 
ослобођења  бр. 30а, ПИБ: 100454247, које заступа директор Владимир Симић,  
и са подизвођачима: 
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1.“Владимир Грујић ПР услуге система обезбеђења КВЕЛТ НС Нови Сад“, са седиштем у 
Новом Саду, ул. Ђорђа Магарашевића бр. 4, ПИБ: 108457689, кога заступа предузетник 
Владимир Грујић; 
2. „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO“ d.o.o.Sremska Kamenica, са седиштем у Сремској Каменици, ул. 
Војводе Путника бр. 79, ПИБ: 106206387, кога заступа директор Милана Керац; 
Период важења уговора: до обостраног испуњења обавеза уговорних страна.  
Рок за извођење радова: максимално 180 календарских дана, рачунајући од дана увођења у 
посао. 
Датум закључења уговора: 12.12.2019. год. 
Лице за контакт: Милица Пошарац, имејл:nabavke@pecinci.org сваког радног дана од 07:30 – 
15:30 ч, контакт телефон: 022/400-721 . 
 
Број: 404-35/2019-III 
Дана: 13.12.2019. године 
 
     
     
 


