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Наручилац: 
Установа спортско туристички центар 

„Бајина Башта“ 

Адреса: Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2 

Број: 455/16 

Датум: 26.09.2016. год. 

 

 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Установа спортско туристички центар „Бајина Башта“, 

31250 Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића 34/2, објављује следеће: 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

о закљученом уговору о јавној набавци у поступку  

јавне набавке мале вредности  број 04/16 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Установа спортско туристички 

центар „Бајина Башта“, 31250 Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића 34/2; 

www.taradrina.com; 
 

2. Врста наручиоца: Установа; 

3. За услуге природа и обим услуга и основна обележја услуга, место извршења 

услуга, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр.  04/16 – Санација два одбојкашка 

терена и терена за фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне 

подлоге у две боје;  

45236119 – Радови на обнављању спортских терена; 

4. Процењена вредност: 2.175.000,00 динара без ПДВ-а; 

5. Уговорена вредност: 2.166.500,00 динара без ПДВ-а, односно 2.599.800,00 динара са 

ПДВ-ом; 

 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена без ПДВ-а; 

 

7. Број примљених понуда: 3 (три); 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 4.426.704,00 динара 

без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је 2.166.500,00 динара без ПДВ-а; 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена 

цена код прихватљивих понуда је 2.166.500,00 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена 

код прихватљивих понуда је 2.166.500,00 динара без ПДВ-а; 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16. септембар 2016. године; 
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11. Датум закључења уговора: 26. септембар 2016. године; 

 

12. Основни подаци о извођачу: Предузеће за унутрашњу и спољну трговину и 

услуге „KOMEX“ д.о.о. Београд, Адреса: Цара Душана бр. 72, ПИБ: 100122005, 

Матични број: 06934269; 

 

13. Рок за извршење радова: Извођач се обавезује да радове који су предмет овог 

уговора изведе у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења овог Уговора; 

. 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са конкурсном 

документацијом и уговором, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама          

(„Сл. гласник“ РС број 124/2012 и 14/2015); 

 

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на интернет страници наручиоца: 

 www.taradrina.com 

- а/а 

 

 

У Бајиној Башти, 

дана 26.09.2016. год. 

 

 

                                         Установа спортско туристички 

                                                                                                      центар „Бајина Башта“ 

                                                                                                                 

                                Директор, Дејан Млађеновић 
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