
 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

 

 

Назив наручиоца: Град Ниш - Градска управа града Ниша  

Адреса наручиоца:  ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш 

Интернет страница наручиоца: www.ni.rs  

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума 

Врста предмета: услуге 

Опис предмета јавне набавке: геодетске услуге израде пројеката пре/парцелације, ради 

закључења оквирног споразума са 6 понуђача, са периодом трајања оквирног споразума 

до 31.12.2019.године, јавна набавка број 404-2/6У/2019-28, назив и ознака из општег 

речника набавке 71250000-5  - архитектонске, техничке и геодетске услуге 
 

Вредност оквирног споразума:   9.083.333,33 динара без ПДВ 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда:  6 

 

Број пружалаца услуга са којима је закључен оквирни споразум: 5 

 

Датум доношења одлуке о закључењу окрирног споразума:  13.05.2019. године 

 

Датум закључења оквирног споразума и основни подаци о пружаоцима услуга: 

1) „Геоагент“ доо, са пословним седиштем у Нишу, Ул.генерала Транија бр.8/1, 

матични број: 17526375, ПИБ: 103111834, оквирни споразум закључен дана 

04.06.2019.године, под бројем 2117/2019-01 од 31.05.2019.године код Града Ниша и 

под бројем 439/19 од 04.06.2019.године код „Геоагент“ доо Ниш. 

2) „Геодетски сервис“ доо, са пословним седиштем у Нишу, Ул.генерала Боже 

Јанковића бр.21 лок.4, матични број: 20212802, ПИБ: 104676373, оквирни споразум 

закључен дана 04.06.2019.године, под бројем 2116/2019-01 од 31.05.2019.године 

код Града Ниша и под бројем 308/19 од 04.06.2019.године код „Геодетски сервис“ 

доо Ниш. 

3) „Гринич“ доо, са пословним седиштем у Нишу, Ул.бубањски хероји бр.19/7, 

матични број: 17031384, ПИБ: 100775596, оквирни споразум закључен дана 

06.06.2019.године, под бројем 2114/2019-01 од 31.05.2019.године код Града Ниша и 

под бројем 26/2019 од 06.06.2019.године код „Гринич“ доо Ниш. 

4)  „Гео Систем Плус“ доо, са пословним седиштем у Нишу, Ул.цара Душана 

бр.81/л3, матични број: 20198893, ПИБ: 104619713, оквирни споразум закључен 

дана 10.06.2019.године, под бројем 2118/2019-01 од 31.05.2019.године код Града 

Ниша и под бројем III-9/19 од 10.06.2019.године код „Гео Систем Плус“ доо Ниш. 

5) Самостална геодетска радња „Геомап“ Душан Стојковић ПР, са пословним 

седиштем у Београду, Ул.Милана Ракића бр.116 Б, матични број: 56936254, ПИБ: 

103840394, оквирни споразум закључен дана 19.06.2019.године, под бројем 

2115/2019-01 од 31.05.2019.године код Града Ниша, без броја код „Геомап“. 

 

 

Период важења оквирног споразума: до 31.12.2019.године. 

 

 
 

 

http://www.ni.rs/

