
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: 

 Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама,  

 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 19/2020,  

ОРН ОРН 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина  

Процењена вредност јавне набавке је 31.872.776,00 дин. без ПДВ-а 

Уговорена вредност јавне набавке је 31.428.989,98 дин. без ПДВа 

 

Партија 1: Радови на ојачавању коловозне конструкције –асфалтирање улице 

Раде Слободе-рехабилитација коловоза и коловозне конструкције у МЗ Радна 

Мала, процењена вредност ове партије је 4.664.404,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 4.570.727,12 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   4.688.110,50 дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   4.570.727,12 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   4.570.727,12дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 4.570.727,12 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  Compact Industry ДОО Свилајнац, са седиштем Кнеза Милоша 

бб, Свилајнац, ПИБ 106512878, матични број 20619252. 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        19.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    09.06.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО ПОЖАРЕВАЦ , из 

Пожаревца, ул. Трг Радомира Вујовић1/II, ПИБ 100440287, Матични број 07143761 

Период важења уговора: 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана увођења 

Извођача у посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

Партија 2: Радови на ојачавању коловозне конструкције –асфалтирање улице 

Алексе Дундића у МЗ Горња Мала, процењена вредност ове партије је 

10.173.930,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 10.064.842,52 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

http://www.pozarevac.rs/


Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   10.167.234,30дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   10.064.842,52дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   10.167.234,30дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 10.064.842,52дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  ''Нискоградња'' ДОО Смедеревска Паланка, са седиштем у 

Смедеревској Паланци, ПИБ 106423150, матични број 20598930  

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        19.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    09.06.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО ПОЖАРЕВАЦ , из 

Пожаревца, ул. Трг Радомира Вујовић1/II, ПИБ 100440287, Матични број 07143761 

Период важења уговора: 27 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

Партија 3: Радови на ојачавању коловозне конструкције –асфалтирање улице 

Јанка Веселиновића у МЗ Бурјан, процењена вредност ове партије је 

10.224.846,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 10.117.416,95динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   10.222.436,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   10.117.416,95дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   10.222.436,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 10.117.416,95дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача’’Compact Industry’’ДОО Свилајнац, са седиштем у 

Свилајнцу, ПИБ 106512878, матични број 20619252.(припремни и земљани радови 

и део радова на изради коловозне конструкције) 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        19.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    09.06.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО ПОЖАРЕВАЦ , из 

Пожаревца, ул. Трг Радомира Вујовић1/II, ПИБ 100440287, Матични број 07143761 

Период важења уговора: 25 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

Партија 4: Санација постојеће бициклистичке стазе у МЗ Лучица, процењена 

вредност ове партије је 2.291.666,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 2.243.169,12 динара,  без ПДВ-а 



Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  3  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   2.289.130,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   2.168.175,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   2.289.130,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 2.243.169,12дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача’’Compact Industry’’ДОО Свилајнац, са седиштем у 

Свилајнцу, ПИБ 106512878, матични број 20619252.(припремни и земљани радови 

и део радова на изради коловозне конструкције) 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        19.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    09.06.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО ПОЖАРЕВАЦ , из 

Пожаревца, ул. Трг Радомира Вујовић1/II, ПИБ 100440287, Матични број 07143761 

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

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

Партија 5: Радови на ојачавању коловозне конструкције –асфалтирање улице 

Зеленгорска у МЗ Пољана, процењена вредност ове партије је 4.517.930,00 

динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 4.425.834,27динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   4.516.476,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   4.425.834,27дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   4.516.476,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 4.425.834,27дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача’’Compact Industry’’ДОО Свилајнац, са седиштем у 

Свилајнцу, ПИБ 106512878, матични број 20619252.(припремни и земљани радови 

и део радова на изради коловозне конструкције) 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        19.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    09.06.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО ПОЖАРЕВАЦ , из 

Пожаревца, ул. Трг Радомира Вујовић1/II, ПИБ 100440287, Матични број 07143761 

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

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 


