
 

Ознака: К.2.01-3 Страна 1 од 2 

 

 
                                                                              

                                     
 

                                       

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-96/2019 

Датум: 8.10.2019. године  

Београд, Његошева 77     

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник Републике Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

oбјављује се: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   З А К Љ У Ч Е Н О М                                                                                    

О К В И Р Н О М  С П О Р А З У М У 

 

Назив наручиоца: Градска општина Врачар 

 

Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/ 

 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

 

Врста предмета: Услуга 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки:  

 

Предмет поступка је услуга стручног надзора над извођењем радова на уређењу управне зграде 

Градске општине Врачар (Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге грађевинског 

надзора, 71520000). 

 

Критеријум, елементи критеријума за закључење оквирног споразума: 

 

Најнижа понуђена цена на начин дефинисан Конкурсном документацијом. 

 

Уговорена вредност:        

 

Укупна уговорена цена не сме прећи износ од 4.900.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 5.880.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Број добављача са којима је оквирни споразум закључен: 

 

Оквирни споразум закључен је са једним добављачем 

 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

 

 

 

 

 

http://www.vracar.org.rs/
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Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Обзиром да је примљена само једна понуда, највиша и најнижа понуђена цена је иста и гласи на 

укупан збир јединичних цена од 4.900.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

5.880.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

Обзиром да је примљена само једна понуда, највиша и најнижа понуђена цена је иста и гласи на 

укупан збир јединичних цена од 4.900.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

5.880.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 1.10.2019. године 

 

Датум закључења оквирног споразума: 7.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачима:  

 
„ВМС“ ДОО, БЕОГРАД, КАЈМАКЧАЛАНСКА 61, МАТИЧНИ БРОЈ: 06050506, ПИБ: 100030367. 

 

Период важења оквирног споразума: Оквирни споразум важи најдуже 12 месеци од дана 

потписивања.  

 

 

 


