
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), наручилац: 
Објављује: 
 
                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ 
                                                  о закљученом уговору 
                                                        ЈНМВ 28/2019 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин, интернет страна 
www.negotin.rs 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА 
Јединица локалне самоуправе 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке je набавка услуга израде измене  Плана генералне  
регулације за насеље Прахово са Извештајем о стратешкој процени утицаја на 
животну средину измене ПГР-а за насеље Прахово. 
ОРН 71240000–архитектонске и инжињерске услуге и услуге планирања. 
 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 
Општина Неготин је закључила Уговор о јавној набавци услуга израде измене  
Плана генералне  регулације за насеље Прахово са Извештајем о стратешкој 
процени утицаја на животну средину измене ПГР-а за насеље Прахово  у вредности 
од  500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Најнижа понуђена цена 
 
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА 
Укупан број примљених понуда: 1 (једна) 
 
НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:   
Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу „СЕТ“д.о.о. Шабац, 
Браће Недића број1, понуда заведена код наручиоца под бројем 4041-28-1/2019-II/04 од 
17.01.2020. године и код добављача под бројем 601/20/1 од 15.01.2020. године, ПИБ 
103109358, МБ 17526529, лице овлашћено за потписивање уговора Миленца Срећковић, 
самостална понуда, рок за пружање услуга 5(пeт) мeсeци  од дана закључења уговора и 
почетка послова, рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда,  понуђена цена 
без ПДВ-а 500.000,00  динара, укупно са ПДВ-ом 600.000,000 динара 
 
 
 



 
НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 
 
Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу „СЕТ“д.о.о. Шабац, 
Браће Недића број1, понуда заведена код наручиоца под бројем 4041-28-1/2019-II/04 од 
17.01.2020. године и код добављача под бројем 601/20/1 од 15.01.2020. године, ПИБ 
103109358, МБ 17526529, лице овлашћено за потписивање уговора Миленца Срећковић, 
самостална понуда, рок за пружање услуга 5(пeт) мeсeци  од дана закључења уговора и 
почетка послова, рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда,  понуђена цена 
без ПДВ-а 500.000,00  динара, укупно са ПДВ-ом 600.000,000 динара. 
  
 
ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлука о додели уговора донета је дана 21.01.2020.године 
 
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О 
ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 
Општина Неготин је дана 23.01.2020. год. закључила Уговор за набавку услуга- израде 
измене  Плана генералне  регулације за насеље Прахово са Извештајем о 
стратешкој процени утицаја на животну средину измене ПГР-а за насеље Прахово. 
са понуђачем Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу 
„СЕТ“д.о.о. Шабац, Браће Недића број1, понуда заведена код наручиоца под бројем 
4041-28-1/2019-II/04 од 17.01.2020. године и код добављача под бројем 601/20/1 од 
15.01.2020. године, ПИБ 103109358, МБ 17526529, лице овлашћено за потписивање 
уговора Миленца Срећковић, самостална понуда, рок за пружање услуга 5(пeт) 
мeсeци  од дана закључења уговора и почетка послова, рок важења понуде 30 дана 
од дана отварања понуда. 
 
                                                                                  Комисија за ЈНМВ бр.28/2019 
                                                                                                               


