
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

Назив наручиоца: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

Адреса наручиоца: Дринска бр. 2., 12000 Пожаревац 

Интернет страница наручиоца: www.pozarevac.rs 

Врста наручиоца:Градска управа 

Врста поступка: Отворени поступак 

Врста предмета: Радови 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника, 

За радове : природа и обим радова и основна обележја, место извршења радова , 

ознака и класификација делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавки: Радови на рехабилитацији, обнављању, замени и ојачавању 

дотрајалог коловоза и тротоара,  по партијама, ЈН ОП 1.3.15./2017 

 

Партија 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала", ЈН ОП 1.3.15./2017,  

Партија 2. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Врањске, дужине 280м у МЗ "Горња Мала", ЈН ОП 1.3.16./2017,  

Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Косте Стаменковића дужине 354м у МЗ "Булевар", ЈН ОП 1.3.17./2017, 

Партија 4. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и 

тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге)  у МЗ "Булевар", ЈН ОП 

1.3.19./2017, 

Партија 5. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Мирослава Јовановића и асфалтирање сокака дужине 282м у МЗ "Парк", ЈН ОП 

1.3.24./2017, 

Партија 6.  Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Воје 

Дамњановића и Ла Мартинове дужине 282м у МЗ "Сопот", ЈН ОП 1.3.29./2017, 

Партија 7.  Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице 

Бранине дужине 600м  у МЗ "Дубравица", ЈН ОП 1.3.36./2017 

Партија 8. Партерно уређење јавне површине - асфалтирање терена малих 

спортова   у МЗ "Набрђе", ЈН ОП 1.3.47./2017, 

Партија 9. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Лоле 

Рибара у МЗ "Петка", ЈН ОП 1.3.59./2017, 

Партија 11. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге 

тротоара са леве стране у улици Чеде Васовића  у МЗ "Горња Мала", ЈН ОП 

1.3.84./2017, 

Партија 12. Поплочавање платоа испред хале спортова у Партизанској улици у 

Пожаревцу у МЗ "Васе Пелагић ", ЈН ОП 1.3.89./2017, 

 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 1.3.15./2017., објављене на Порталу јавних 

набавки дана 01.06.2017. године и сајту наручиоца. Назив и ознака из општег 

речника набавки :  45233222– радови на  поплочавању и асфалтирању 

површина , 45233141 – радови на одржавању путева. 

Процењена вредност јавне набавке за све партије је 65.377.064,00 динара без пдв-а.              

Уговорена  вредност јавне набавке за све партије је 62.575.357,00  динара без пдв-а. 



Послови на рехабилитацији, обнављању, замени и ојачавању дотрајалог коловоза и 

тротоара јесу нарочито:  

Ископ земље, разастирање шљунка и ризле, сабијање до потребне збијености, 

зидање ивичњака, асфалтирање и пресвлачење улица асфалтом. 

 

Партија 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала", 

Уговорена вредност:4.551.313,92 динара без пдв-а и 5.461.576,70 динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 (две) 

Понуђена цена :                                                  Највиша :  4.576.281,40 динара 

                                                                              Најнижа:   4.551.313,92 динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:      Највиша :  4.576.281,40 динара 

                                                                              Најнижа:   4.551.313,92 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити :          

Преко подизвођача:    ГПД „Нискоградња“ ДОО Смедеревска Паланка                                       

Заједничка понуда са:          / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             31.07.2017.године 

Основни подаци о извођачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО из Пожаревца 

Период важења уговора:  до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора :   / 

Остале информације:   / 

Партија 2. – Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге 

тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске 

улице у МЗ „Васа Пелагић“ 

Уговорена вредност: 3.285.604,89 динара без пдв-а и 3.942.725,87 динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора:     Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 (две) 

Понуђена цена :                                                 Највиша : 3.380.235,00 динара 

                                                                             Најнижа:  3.285.604,89 динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 3.285.604,89 динара 

                                                                             Најнижа:  3.285.604,89 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 

Преко подизвођача:      ГПД „Нискоградња“ ДОО Смедеревска Паланка   

Заједничка понуда са:           / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017. године 

Датум закључења уговора:                             31.07.2017. године  

Основни подаци о извођачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО из Пожаревца 

Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : / 

Остале информације: / 

Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Косте Стаменковића дужине 354м у МЗ "Булевар" 



Уговорена вредност: 5.104.902,00 динара без пдв-а и 6.125.882,40 динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 ( две) 

Понуђена цена :                                                 Највиша : 5.141.424,00  динара 

                                                                             Најнижа:  5.104.902,00  динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 5.141.424,00  динара 

                                                                             Најнижа:  5.104.902,00  динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 

Преко подизвођача:    ГПД „Нискоградња“ ДОО Смедеревска Паланка    

Заједничка понуда са:      /   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             31.07.2017. године 

Основни подаци о извођачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО из Пожаревца 

Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : 

Остале информације: 

       

Партија 4. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и 

тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге)  у МЗ "Булевар" 

Уговорена вредност: 15.698.779,35  динара без пдв-а и 18.838.535,22 динара са пдв-

ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 ( две) 

Понуђена цена :                                                 Највиша : 16.402.286,00  динара 

                                                                             Најнижа:  15.698.779,35  динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 15.698.779,35  динара 

                                                                             Најнижа:  15.698.779,35  динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 

Преко подизвођача:    ГПД „Нискоградња“ ДОО Смедеревска Паланка    

Заједничка понуда са:      /   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             31.07.2017. године 

Основни подаци о извођачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО из Пожаревца 

Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : 

Остале информације: 

 

Партија 5. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Мирослава Јовановића и асфалтирање сокака дужине 282м у МЗ "Парк" 

Уговорена вредност: 3.331.523,81 динара без пдв-а и 3.997.828,57 динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                 Највиша : 3.476.755,00  динара 

                                                                             Најнижа:  3.331.523,81  динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 3.331.523,81    динара 

                                                                             Најнижа:  3.331.523,81  динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 



Преко подизвођача:    ГПД „Нискоградња“ ДОО Смедеревска Паланка    

Заједничка понуда са:      /   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             31.07.2017. године 

Основни подаци о извођачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО из Пожаревца 

Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : 

Остале информације: 

 

Партија 6. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Воје 

Дамњановића и Ла Мартинове дужине 282м у МЗ "Сопот" 

Уговорена вредност: 3.167.811,47 динара без пдв-а и 3.801.373,76 динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                 Највиша : 3.804.003,00  динара 

                                                                             Најнижа:  3.167.811,47   динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 3.167.811,47   динара 

                                                                             Најнижа:  3.167.811,47   динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 

Преко подизвођача:    ГПД „Нискоградња“ ДОО Смедеревска Паланка       

Заједничка понуда са:      /   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             31.07.2017. године 

Основни подаци о извођачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО из Пожаревца 

Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : 

Остале информације: 

 

Партија 7. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице 

Бранине дужине 600м  у МЗ "Дубравица" 

Уговорена вредност: 5.103.867,00  динара без пдв-а и 6.124.640,40динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 ( две) 

Понуђена цена :                                                 Највиша : 5.121.650,00  динара 

                                                                             Најнижа:  5.103.867,00  динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 5.121.650,00  динара 

                                                                             Најнижа:  5.103.867,00  динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 

Преко подизвођача:    ГПД „Нискоградња“ ДОО Смедеревска Паланка    

Заједничка понуда са:      /   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             31.07.2017. године 

Основни подаци о извођачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО из Пожаревца 

Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : 

Остале информације: 

 



Партија 8. Партерно уређење јавне површине - асфалтирање терена малих 

спортова   у МЗ "Набрђе", 

Уговорена вредност: 2.115.601,00 динара без пдв-а и 2.538.728,20 динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 ( две) 

Понуђена цена :                                                 Највиша : 2.124.380,29  динара 

                                                                             Најнижа:  2.115.601,00  динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 2.124.380,29    динара 

                                                                             Најнижа:  2.115.601,00  динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 

Преко подизвођача:    /    

Заједничка понуда са:      /   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             28.07.2017. године 

Основни подаци о извођачу: ПД „Неимар пут“ ДОО Салаковац 

Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : 

Остале информације: 

    

 

Партија 9. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Лоле 

Рибара у МЗ "Петка" 

Уговорена вредност: 3.158.336,20 динара без пдв-а и 3.790.003,44 динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 ( две) 

Понуђена цена :                                                 Највиша : 3.170.000,00  динара 

                                                                             Најнижа:  3.158.336,20   динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 3.158.336,20   динара 

                                                                             Најнижа:  3.158.336,20   динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 

Преко подизвођача:    ГПД „Нискоградња“ ДОО Смедеревска Паланка    

Заједничка понуда са:      /   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             31.07.2017. године 

Основни подаци о извођачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО из Пожаревца 
Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : 

Остале информације: 

 

 

Партија 11. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге 

тротоара са леве стране у улици Чеде Васовића  у МЗ "Горња Мала" 

 

Уговорена вредност: 13.740.097,00 динара без пдв-а и 16.488.116,40 динара са пдв-

ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 ( две) 



Понуђена цена :                                                 Највиша : 13.821.062,21  динара 

                                                                             Најнижа:  13.740.097,00 динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 13.821.062,21  динара 

                                                                             Најнижа:  13.740.097,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 

Преко подизвођача:    /    

Заједничка понуда са:      /   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             28.07.2017. године 

Основни подаци о извођачу: ПД „Неимар пут“ ДОО Салаковац 

Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : 

Остале информације: 

    

Партија 12. Поплочавање платоа испред хале спортова у Партизанској улици у 

Пожаревцу у МЗ "Васе Пелагић " 

Уговорена вредност: 3.317.524,00 динара без пдв-а и 3.981.028,80 динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 ( две) 

Понуђена цена :                                                 Највиша : 3.989.269,00  динара 

                                                                             Најнижа:  3.317.524,00 динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:     Највиша : 3.317.524,00  динара 

                                                                             Најнижа:  3.317.524,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити : 

Преко подизвођача:    /    

Заједничка понуда са:      /   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017.године 

Датум закључења уговора:                             28.07.2017. године 

Основни подаци о извођачу: ПД „Неимар пут“ ДОО Салаковац 

Период важења уговора: до извршења посла. 

Околности које представљају основ за измену уговора : 

Остале информације: 

    

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                  Бојан  Живковић, дипл.правник  


