
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 

124/12), 

 

ОПШТИНА КИКИНДА 
 

Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 

www.kikinda.rs 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности  

бр. ЈН 28/2013 
 
  

  1. Врста наручиоца: Градска и општинска управа 
 

  2. Врста предмета: Услуге 
 

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

      Израда оверених катастарско топографских планова за потребе израде плана детаљне регулације и                    

други геодетски радови - 71354300 услуге катастарског премера 
 

  4. Уговорена вредност: 849.000,00 динара без ПДВ 
 

  5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
 

  6. Број примљених понуда: Примљено је укупно 5(пет) понуда 
 

  7. Највиша и најнижа понуђена цена: 

      Најнижа понуђена цена: 749.999.,99 динара без ПДВ 

      Највиша понуђена цена: 4.486.250,00 динара без ПДВ 
 

  8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

      Најнижа понуђена цена: 849.000,00 динара без ПДВ 

      Највиша понуђена цена: 2.529.000,00 динара без ПДВ 
 

  9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.05.2013. године 
 

10. Датум закључења уговора: 29.05.2013. године 
 

11. Основни подаци о добављачу: "Премер Савковић" из Лазаревца, улица Дула Караклајића 35/1  

Матични број: 56499024, ПИБ: 103291561. 
 

12. Период важења уговора:  

Период важења Уговора је до истека рока за предају оверних катастарско-топопографских планова и 

пројекта геодетског обележавања наручиоцу и то: 

- За Обухват 1 у року од 40 календарских дана од дана преузимања података од стране РГЗ-Службе за 

катастар непокретности Кикинда. 

- За Обухват 2 у року од 20 календарских дана од дана преузимања података од стране РГЗ-Службе за 

катастар непокретности Кикинда. 



- За Обухват 3 у року од 20 календарских дана од дана преузимања података од стране РГЗ-Службе за 

катастар непокретности Кикинда. 

- Рок за израду Пројекта геодетског обележавања је 15 радних дана од дана достављања Пројекта 

препарцелације од стране Наручиоца, док је рок за Реализацију пројекта геодетског обележавања и 

предају Служби за Катастар непокретности Кикинда 10 радних дана од дана потврђивања Пројекта 

препарцелације од стране надлежног органа. 
 

13. Околности које представљају основ за измену уговора:  

Наручилац призанаје право извођачу на продужење уговореног рока извршења услуге: 

-  у случају дејства више силе, 

-  несипуњења обавеза наручиоца из Уговора, 

-  услед извођења вишкова, непредвиђених и накнадних услуга, 

- услед измене пројектног задатка по налогу наручиоца под условом да обим вршења услуга по 

измењеном пројектном задатку знатно превизилази обим претходно уговорених услуга. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс уговора. 

У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у дневнику радова, рок 

извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом силом уговорне 

стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као и велике 

атмосферске непогоде, лоши временски услови које ометају нормално вршење услуга. 


