
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ 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 предмета: Услуге 

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

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

речника набавке: 

  Предмет јавне набавке је набавка услуга ради закључења оквирног споразума - 

Екстерни стручни надзор ЈН ОП - ОС  14/2020 (1.2.22. у Плану јавних набавки), 

ОРН-71247000-Надзор грађевинских радова 

 

 

Процењена вредност оквирног спразума је: 16.666.666,00 динара без ПДВ-а.  

 

Услуга – Надзор – Заштита површинских вода од загађења -Брежанског канала. 

Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације.   

Процењена вредност услуге: 1.100.273,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 600.000,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   1.100.000,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   600.000,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   600.000,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   600.000,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                22.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 

Услуга – Надзор – Израда система за сакупљања отпадних вода - фекална 

канализација у улици Војске Југославије  

Процењена вредност услуге: 68.691,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 68.000,00 динара без пдв-а,  

http://www.pozarevac.rs/


Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   68.000,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   68.000,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   68.000,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   68.000,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                22.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 

Услуга – Надзор – Израда секундарног система  за сакупљање отпадних вода - 

секундарна мрежа фекална канализација у улици Толстојевој у Пожаревцу  

Процењена вредност услуге: 31.759,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 31.000,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   31.000,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   31.000,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   31.000,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   31.000,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                22.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 

 

 

Услуга – Надзор – Израда секундарног система  за сакупљање отпадних вода - 

секундарна мрежа фекална канализација у улици Браће Добрњац у Пожаревцу 

Процењена вредност услуге: 17.026,00 динара без ПДВ-а 



Уговорена вредност: 17.000,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   17.000,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   17.000,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   17.000,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   17.000,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                22.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 

 

Услуга – Надзор – Израда примарног вода система  сакупљање отпадних вода у 

насељима  Пољана ( наставак фазна изградње) 

Процењена вредност услуге: 169.988,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 150.000,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   169.500,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   150.000,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   150.000,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   150.000,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                22.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 

 

 



Услуга – Надзор – Реконструкција зелене површине у стамбеном блоку у улици 

Кнез Милошев Венац   

Процењена вредност услуге: 326.046,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 200.000,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   326.000,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   200.000,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   200.000,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   200.000,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                22.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 

 

Услуга – Надзор – за електро радове на реконструкцији зелене површине у МЗ 

Васа Пелагић  

Процењена вредност услуге: 11.662,37 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 11.600,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   11.600,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   11.600,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   11.600,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   11.600,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                22.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 



Услуга – Надзор – за радове на рехабилитацији саобраћајнице улице Кнеза 

Лазара 2. фаза у Костолцу   

Процењена вредност услуге: 346.793,53 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 346.790,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   346.790,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   346.790,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   346.790,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   346.790,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                22.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 

 

Услуга – Надзор – за радове на реконструкцији просторне целине ''Чикош''   

Процењена вредност услуге: 536.278,69 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 536.200,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   536.200,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   536.200,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   536.200,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   536.200,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                27.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 


