
                     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: 

Реконструкција водоводне мреже и фекалне канализације поред кафане „Чикош“ у 

Пожаревцу, по партијама 

 

Партија 1. Реконструкција водоводне мреже поред кафане „Чикош“ у Пожаревцу  

 

Партија 2. Реконструкција фекалне канализације поред кафане „Чикош“ у 

Пожаревцу 

 

 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 44/2020, објављене на Порталу јавних набавки дана 

22.07.2020. године,  сајту наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и 

база прописа , ОРН: 45232151 – радови на обнови водоводне мреже, 45232410 – радови 

на канализационој мрежи 

 

 

Партија 1. Реконструкција водоводне мреже поред кафане „Чикош“ у Пожаревцу 

Планирана  вредност: 2.610.145,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 1.840.650,00 динара без пдв-а, односно 2.208.780,00 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  4 ( четири) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 2.571.426,38 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   1.840.650,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   2.571.426,38 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   1.840.650,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   /                                                

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        31.08.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                   18.09.2020. године, 

Основни подаци о добављачу:   ЈКП „Белосавац“ Жагубица 

 Период важења уговора:  до 20.12.2020. год.  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

                                                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Партија 2. Реконструкција фекалне канализације поред кафане „Чикош“ у 

Пожаревцу 

Планирана  вредност: 5.005.300,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 3.735.590,44 динара без пдв-а, односно 4.482.708,53 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  4 ( четири) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 4.999.225,55динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   3.735.590,44 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   4.999.225,55дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   3.735.590,44 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   /                                                  

Заједничка понуда са:  / 

Датум доношења одлуке о додели уговора:        31.08.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                   21.09.2020. године, 

Основни подаци о добављачу:   „Миланић“ ДОО Сопот 

 Период важења уговора:  до 20.12.2020. год. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

 

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

       Ивана Бастић, дипл.екон. 


