
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 предмета: Радови 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, ознака и 

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

 '' Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама 

на територији Града Пожаревца'' 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 9/2020,  

ОРН 45213150 –   радови на изградњи пословних зграда 

Процењена вредност јавне набавке (партија 2 и 4) је 846.810,83 дин. без ПДВ-а 

Уговорена вредност јавне набавке (партија 2 и 4) је 701.585,20 дин. без ПДВа 

 

Партија 2: Инвестиционо одржавање амбуланте-доградња санитарног чвора у 

МЗ ''Бубушинац'',процењена вредност ове партије је 262.380,83 динара,без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 226.275,20 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   226.275,20 дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   226.275,20 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   226.275,20.дин, без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 226.275,20.дин, без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са: /                                 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        18.03.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    09.04.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: ''ЈОВИЋ-ГРАДЊА'' ДОО ПОЖАРЕВАЦ, из  

Пожаревца, ПИБ 103565368, Матични број 17585304 

Период важења уговора: 20 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације: Наручилац је примио потписане уговоре од стране понуђача 

15.04.2020. године 

 

 

Партија 4: Инвестиционо одржавање дела објекта у МЗ ''Братинац'', процењена 

вредност ове партије је 584.430,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 475.310,00  динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   475.310,00 дин., без пдв-а. 

http://www.pozarevac.rs/


                                                                          Најнижа:   475.310,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   475.310,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 475.310,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са: /                                 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        18.03.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    09.04.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: ''ЈОВИЋ-ГРАДЊА'' ДОО ПОЖАРЕВАЦ, из  

Пожаревца, ПИБ 103565368, Матични број 17585304 

Период важења уговора: 20 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације: Наручилац је примио потписане уговоре од стране понуђача 

15.04.2020. године 

 


