
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – Израда пројектно техничке документације за замену 
водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – III фаза, 

 ЈН II - 16/19 
(други квартал 2019.године) 

 
 

Назив наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
 
Адреса наручиоца:  
Данила Киша 8/а 
 
Интернет страница наручиоца:  
www.vodokanal-becej.rs 
 

         Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 
Врста предмета:  
Набавка услуга- Израда пројектно техничке документације за замену водоводних делова у 
шахтовима водоводне мреже у Бечеју – III фаза.  
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
 
Предмет јавне набавке је израда Идејног пројекта у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исп., 64/2010-одлука УС, 24/011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и одредбама 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“, бр.72/2018). 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 71322000-услуге техничког пројектовања у 
грађевинарству за нискоградњу 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 350.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда је 1. 

Највиша понуђена цена: 350.000,00 без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 350.000,00 без ПДВ-а. 



 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 350.000,00  без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 350.000,00 без ПДВ-а. 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
- 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 09.04.2019.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 10.04.2019.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Water solutions“, ул. Јанка Веселиновића број 16/20, 2100 Нови Сад, ПИБ: 107363876, 
матични број: 62691557, текући рачун: 160-364343-43 код банке Интеса, директор: Божана 
Приор. 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период до завршетка уговорених обавеза. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

- 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 22.04.2019.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 24.04.2019.године. 


