
 

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 у отвореном поступку ВЈН 03/17 

 

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, а 

за радове за радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 

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

набавке: извршење свих припремних радова (израда недостајућих подлога), Израда 

Техничке документације објекта - Г, Извођење радова на изградњи  објекта ,, Г,, и  

Послова по овлашћењу Наручиоца, по систему „Кључ у руке“ у насељу „Земунске 

капије“ у Земуну, у свему према попису и опису услуга и радова на изградњи 

објеката, листама материјала и опреме, а све сагласно Конкурсној документацији 

Наручиоца за јавну набавку Наручиоца под ознаком ВЈН 03/17, према Уредби о 

класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство шифра делатности 41.20, 

тачка 1), према Општем речнику јавних набавки: 

 

Шифра:  71220000  Услуге пројектовања у архитектури. 

               45000000   Грађевински радови 
 

 

4. уговорена вредност: 1.954.853.590,00 динара без ПДВ, односно   1.958.946.590,00 

динара са ПДВ 

 

5. критеријум за доделу уговора:  економски најповољнија понуда, сагласно 

Конкурсној документацији, односно са елементима критеријума: Рок за завршетак 

уговореног посла =40 пондера Понуђена цена =40 пондера 

 

 

6. број примљених понуда: 1 

 

http://www.gds.rs/


7. највиша и најнижа понуђена цена: 1.954.853.590,00 динара без ПДВ, односно   

1.958.946.590,00 динара са ПДВ 

 

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

 

9. датум доношења одлуке о додели уговора:  06.09.2017. године  

 

10. датум закључења уговора: 07.09.2017. године 

 

11. основни подаци  о извршиоцу: Група понуђача коју чине:  СЕТ д.о.о, Шабац, Браће 

Недића 1  и ГПД Банковић д.о.о, Сурдулица, ул Јадранска 16 

 

12. период важења уговора: Рок за завршетак посла је 450  календарских дана од дана 

увођења Извршиоца у посао, сагласно Конкурсној документацији за за јавну набавку ВЈН 

03/17 

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

документацији. 

                     

   

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О, БЕОГРАД 

 

 

                                                                 

                                                                      

 


