
       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 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Милутина Петровића - Ере у МЗ „Забела“, 

 

Партија 2. Асфалтирање паркинга испред ресторана лево у МЗ „Забела“, 

             

Партија 4. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Браће Ђукића у МЗ „Дубравица“, 

 

Партија 5. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Боже Вучковића у МЗ „Дубравица“,  

 

Партија 6. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Косовска у МЗ „Берање“ 

 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 41/2020, објављене на Порталу јавних набавки дана 

15.07.2020. године,  сајту наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и 

база прописа , ОРН: 45233222 –  радови на поплочавању и асфалтирању површина 

 

 

Партија 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Милутина Петровића - Ере у МЗ „Забела“ 

Планирана  вредност: 3.240.048,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 3.177.546,97 динара без пдв-а, односно 3.813.056,36 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 3.212.176,30динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   3.177.546,97 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   3.212.176,30дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   3.177.546,97 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   PD „Compact industry“ DOO Svilajnac                                                  

Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        20.08.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                   09.09.2020. године, 

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

 Период важења уговора:  13 радних дана од дана увођења Извођача у посао  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

                                                                                



                                                 

 

 

 

Партија 2. Асфалтирање паркинга испред ресторана лево у МЗ „Забела“ 

Планирана  вредност: 1.484.027,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 1.452.833,60 динара без пдв-а, односно 1.743.400,32 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 1.473.022,95 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   1.452.833,60  дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.473.022,95  дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   1.452.833,60 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   /                                                  

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        20.08.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                   07.09.2020. године, 

Основни подаци о добављачу:   „Неимар пут“ ДОО Салаковац 

 Период важења уговора:  10 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 Браће 

Ђукића у МЗ „Дубравица“ 

Планирана  вредност: 4.086.865,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 4.007.145,00 динара без пдв-а, односно 4.808.574,00 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 4.045.950,00 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   4.007.145,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   4.045.950,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   4.007.145,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   PD „Compact industry“ DOO Svilajnac                                                                                                  

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        20.08.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                   09.09.2020. године, 

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

 Период важења уговора:  7 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 Боже 

Вучковића у МЗ „Дубравица“ 

Планирана  вредност: 2.994.850,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 2.929.243,00 динара без пдв-а, односно 3.515.091,60 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 2.964.800,00 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   2.929.243,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   2.964.800,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   2.929.243,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   PD „Compact industry“ DOO Svilajnac                                                                                                  

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        20.08.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                   09.09.2020. године, 

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

 Период важења уговора:  7 радних дана од дана увођења Извођача у посао  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

  

Партија 6. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Косовска у МЗ „Берање“ 

Планирана  вредност: 1.298.566,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 1.272.513,38 динара без пдв-а, односно 1.527.016,05 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 1.296.228,14динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   1.272.513,38 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.296.228,14дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   1.272.513,38 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   /                                                  

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        01.06.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                   17.06.2020. године, 

Основни подаци о добављачу:   „Неимар пут“ ДОО Салаковац 

 Период важења уговора:  8 радних дана од дана увођења Извођача у посао  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

       Ивана Бастић, дипл.екон. 


