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

124/12, 14/15 и 68/15), 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ 

 у преговарачком поступку без објављивања  

позива за подношење понуда јавне набавке услуга 

- пројектантски надзор над извођењем радова на  

изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу - 

 редни број 18/2018 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде, Немањина 

22-26, 11000 Београд, www.mpravde.gov.rs.  

2. Врста наручиоца: Орган државне управе. 

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

Предмет јавне набавке је пружање услуга пројектантског надзора над извођењем 

радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу за потребе смештаја: 

Основног јавног тужилаштва у Крагујевцу, Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу, 

Aпелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу, Основног суда у Kрагујевцу, Вишег 

суда у Крагујевцу, Апелационог суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Крагујевцу, 

Прекршајног апелационог суда – Oдељења у Крагујевцу, Привредног суда у 

Крагујевцу, Управног суда – Oдељења у Крагујевцу и Државног правобранилаштва 

– Oдељења у Крагујевцу. Назив и ознака из општег речника набавки: 71248000 – 

Надзор пројеката и документације (пројектантски надзор). 

4. Уговорена вредност: 23.978.000,00 динара без ПДВ. 

5. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена 

цена. 

6. Број примљених понуда: 1 (једна). 

7. Највиша и најнижа понуђена цена: 23.978.000,00 динара без ПДВ понуђена цена 

једине поднете понуде. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 23.978.000,00 

динара без ПДВ је понуђена цена једине прихватљиве понуде. 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач 

није наступио са подизвођачем. 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16. јул 2018. године. 

11. Датум закључења уговора: 09. август 2018. године. 

12. Основни подаци о добављачу: Машинопројект КОПРИНГ а.д.  Београд, 

Добрињска 8а, Београд  

13. Период важења уговора: 38 месеци. 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Виша сила.  

http://www.mpravde.gov.rs/

