
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, ул. 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, објављује 

 

Обавештење о закљученом уговору  

у јавној набавци мале вредности МЈН 14/17 

 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд,  www.gds.rs 

 

2. врста наручиоца: привредно друштво 

 

3.  за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке – 

Вршење услуге техничке контроле техничке документације за изградњу објеката “Г” са 

припадајућом гаражом у насељу “Земунске капије” у Земуну и достављање “Извештаја о 

извршеној техничкој контроли”, односно према Општем речнику јавних набавки:  

71248000 Надзор пројеката и документaције (пројектантски надзор) 

 

4. уговорена вредност: 2.620.000,00 динара без ПДВ, односно  3.144.000,00 динара 

са ПДВ 
 

5. критеријум за доделу уговора:  најниже понуђена цена 

 

6. број примљених понуда: 1 

 

7. највиша и најнижа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена: 2.620.000,00 динара без ПДВ, односно  3.144.000,00 динара са 

ПДВ 

Најнижа понуђена цена: 2.620.000,00 динара без ПДВ, односно  3.144.000,00 динара са 

ПДВ. 

 

8. део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема 

 

9. датум доношења одлуке о додели уговора:  18.10.2017. године  

 

10. датум закључења уговора: 25.10.2017. године 

 

 

 

http://www.gds.rs/


 

 

11. основни подаци  о извршиоцу: Група понуђача Andzor engineering doo, Иве Андрића 

13, Нови Сад; AG-UNSArhitektonsko-građevinski institut, Др Ђорђа Јоановића 4/VII, 

Нови Сад; Beling d.o.o., Пета 16/1, Атеница, Чачак; Orbis Company doo, Трг 

Републике 18, Нови Сад, 

 

12. период важења уговора: Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити 

упоредо са израдом техничке документације.  

Извршилац је дужан да за потребе прибављања грађевинске дозволе на прописани начин 

овери сваки од потребног броја примерака техничке документације најкасније десет (10) 

дана од дана од достављања техничке документације, односно најкасније у року од десет 

(10) дана од дана доставе исправљених примерака техничке документације, уколико је 

Извршилац исказао примедбе на исту. 

Извршилац је дужан да Наручиоцу преда и Коначни извештај о извршеној техничкој 

контроли у два (2) штампана примерака. 

 

13. околности које представљају основ за измену уговора: сагласно Конкурсној 

документацији. 

                     

   

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О, БЕОГРАД 

 

 

                                                                 

                                                                      

 


