
 

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

Општина Куршумлија 

ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

За јавну набавку бр.18/2019 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Општинa Куршумлија  

 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија 

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.kursumlija.org 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска и општинска управа 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности. 

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

Предмет јавне набавке је: Израда Плана детаљне регулације „Барлово станица“ и „Барловски вис“ 

на подрочју КО Барлово, општина Куршумлија. 

Ознака из општег речника набавке: 71410000 - Услуге просторног планирања 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 759.500,00 динара без ПДВ-а. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најниже понуђена цена.  

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:  1 (један) 

 

Највиша понуђена цена: 759.500,00 динара без ПДВ-а. 

 

Најнижа понуђена цена: 759.500,00 динара без ПДВ-а. 

 

Највиша понуђена цена код прихватљиве понуде:  759.500,00 динара без ПДВ-а. 

 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 759.500,00 динара без ПДВ-а. 

 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 19.03.2019. године 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 21.03.2019. године 

 

 

 

http://www.kursumlija.org/


 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: Уговор је закључен са„ПЛАН УРБАН“ доо  из Ниша, 

улица Булевар Светог Цара Константина број 103, ПИБ 107189681, мат.број 20752475, текући 

рачун  340-11013264-84, кога заступа Слободан Гроздановић.   

Понуђач наступа у групи понуђача са чланом групе: „Југословенски институт за урбанизам 

и становање“ доо из Београда, улица Андрићев венац бр.2. 

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Уговорени рок за израду материјала за рани јавни увид износи 

60 дана од дана потписивања уговора и предаје Наручиоцу катастарских и топографских подлога. 

Уговорени рок за ираду нацрта плана износи 60 дана од дана верификације раног јавног увида. 

Уколико се не прикупе сви подаци и услови надлежних институција, најкасније 15 дана пре истека 

рока, рок се продужава и износи 15 дана од дана достављања свих података и услова надлежних 

институција. Уговорени рок се може продужити на захтев понуђача, с тим што је понуђач дужан 

да уз захтев за продужење рока приложи одговарајуће доказе за продужење рока. Крајњи рок за 

израду и предају нацрта Плана надлежном одељену Општинске управе општине Куршумлија је 

најкасније до 15. Септембра 2019. године, после усвајања Плана на Скупштини општине 

Куршумлија, рок за припрему Елабората за спровођење је 15 дана од дана објављивања Плана у 

Службеном листу општине Куршумлија. 

 

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДТСАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:  

Повећање обима предмета набавке у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  

Службеник за јавне набавке: 

е-mail адреса: javnenabavke@kursumlija.org, 

Факс: 027-381-785   

 

mailto:javnenabavke@kursumlija.org

