
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 

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: 

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

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

Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама,  

 

Партија 2. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Владе Зечевића у МЗ „Чачалица“ 
 

Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Коче Рацина у МЗ „Чачалица“ 

 

Партија 4. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Ловћенска у МЗ „Чачалица“ 
 

Партија 5. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Љутице Богдана у МЗ „Чачалица“. 

 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 20/2020, објављене на Порталу јавних набавки дана 

28.02.2020. године и сајту наручиоца, ОРН: 45233222 –  радови на поплочавању и 

асфалтирању површина 

 

 

Партија 2. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Владе 

Зечевића у МЗ „Чачалица“ 

 

Планирана  вредност: 2.056.680,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 2.017.318,95 динара без пдв-а, односно 2.420.782,74 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 2.049.071,20 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   2.017.318,95  дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   2.049.071,20 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   2.017.318,95  дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   ГПД „Нискоградња“ Смедеревска Паланка                                                  

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        13.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    02.06.2020. године, 

Основни подаци о добављачу:   ПЗП '' ПОЖАРЕВАЦ ''ДОО Пожаревац 

 Период важења уговора:  12 радних дана од дана увођења Извођача у посао  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 



       

 

Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Коче 

Рацина у МЗ „Чачалица“ 

 

Планирана  вредност: 2.384.105,00  динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 2.330.375,82 динара без пдв-а, односно 2.796.450,98 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 2.374.136,40 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   2.330.375,82  дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   2.374.136,40 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   2.330.375,82 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   ГПД „Нискоградња“ Смедеревска Паланка                                                  

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        13.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    02.06.2020. године, 

Основни подаци о добављачу:   ПЗП '' ПОЖАРЕВАЦ ''ДОО Пожаревац 

 Период важења уговора:  12 радних дана од дана увођења Извођача у посао  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

 

Партија 4. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Ловћенска у МЗ „Чачалица“ 

 

Планирана  вредност: 2.033.000,00  динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 1.988.761,09 динара без пдв-а, односно 2.386.513,31 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 2.026.536,00 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   1.988.761,09  дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   2.026.536,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   1.988.761,09  дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   ГПД „Нискоградња“ Смедеревска Паланка                                                  

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        13.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    02.06.2020. године, 

Основни подаци о добављачу:   ПЗП '' ПОЖАРЕВАЦ ''ДОО Пожаревац 

 Период важења уговора:  10 радних дана од дана увођења Извођача у посао  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

 

 

 

 



 

 

Партија 5. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Љутице Богдана у МЗ „Чачалица“ 

 

Планирана  вредност: 1.347.560,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 1.314.485,01 динара без пдв-а, односно 2.420.782,74 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 1.376.472,00 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   1.314.485,01 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.314.485,01 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   1.314.485,01 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   ГПД „Нискоградња“ Смедеревска Паланка                                                  

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        13.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    02.06.2020. године, 

Основни подаци о добављачу:   ПЗП '' ПОЖАРЕВАЦ ''ДОО Пожаревац 

 Период важења уговора:  15 радних дана од дана увођења Извођача у посао  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

                                                                                 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

       Ивана Бастић, дипл.екон. 


