
 
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ ,  бр.124/2012 

и 14/2015), а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга – Кредит за рефинансирање 

дугорочног наменског кредита  ( ред. бр. ЈН 3/2015-ПО ) и закљученог уговора о јавној набавци, Општина 

Пећинци  

 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА ЈAВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

Кредит за рефинансирање дугорочног наменског кредита   
 број ЈНОП: 404-11/2015-IV 

 
 
 

Назив Наручилаца: ; 
Наручилац : ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Адреса Наручилаца: 
Наручилац: Пећинци, ул. Слободана Бајића број 5 . 
Интернет страница Наручилаца: 
Наручилац: www.pecinci.org  
Врста Наручилаца: Градска и општинска управа. 
 
Врста предмета: услуге. 
Врста радова: Кредит за рефинансирање дугорочног наменског кредита .  
Ознака и назив из општег речника набавки: 
66000000 –  финансијске услуге и услуге осигурања. 
Уговорена вредност:  
116.373.450,00 динара  
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена . 
Број примљених понуда: 1 ( једна ) . 
 
Понуђена цена:  

- Највиша: 116.373.450,00 динара ; 
- Најнижа:  116.373.450,00 динара ; 

 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
/// 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /// 
 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 18.5.2015. године. 
 
Основни подаци о добављачу: 
„АИК БАНКА“ А.Д. НИШ, 
ул. Николе Пашића 42, 18000 Ниш 
Матични број: 06876366  

http://www.pecinci.org/


 
 
Кога заступа: директор, Владан Ђорђевић. 
 
Период важења уговора: 60 месеци од дана пуштања кредита у коришћење. 
Остале информације:   
Наручилац je прихватio понуду која садржи цену већу од процењене вредности јавне 
набавке јер су испуњени  законом прописани услови: 

- Да је спроведен отворени поступак; 
- Да понуђена цена није већа од упоредиве тржишне цене; 
- Да су понуђене цене у свим осталим одоговарајућим понудама веће од процењене 

вредности јавне набавке. 
 

Датум закључења уговора:  25.5.2015. год. 
 
Лице за контакт: Дејан Живановић, имејл: pomocnik.zivanovic@pecinci.org  од понедељка 
до петака у периоду од 07,30 до 15,30 ч, контакт телефон: 022/400-710 . 
 

mailto:pomocnik.zivanovic@pecinci.org

