
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: Услуге 

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

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

Израда пројекта ''Замена, ревитализација и формирање нових планских 

дрвореда у граду Пожаревцу''  

 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 77/2019,  

ОРН 71242000 –   израда пројеката и нацрта, процена трошкова 

Процењена вредност јавне набавке је 5.000.000,00 дин. без ПДВ-а 

Уговорена вредност јавне набавке је 4.190.000,00 дин. без ПДВа 

 

Партија 1: ''Програм развоја и основе газдовања спомен-парка Чачалица'', 

процењена вредност ове партије је 2.500.000,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 2.400.000,00 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   2.400.000,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   2.400.000,00ин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   2.400.000,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 2.400.000,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        05.12.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    30.12.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ 

ФАКУЛТЕТ са седиштем у Београду, улица Кнеза Вишеслава бр. 1, 

ПИБ:101833051 Матични број: 07009291 

Период важења уговора: 120 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

 

Партија 2: ''Програм развоја са пројектом ревитализације парк-шуме Тулба-

Табана'', процењена вредност ове партије је 2.000.000,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 1.400.000,00динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

http://www.pozarevac.rs/


Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   1.950.000,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   1.400.000,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   1.950.000,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 1.400.000,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  Башта Биро Београд  и Предузеће за пројектовање ''Кула-

пројект'' ДОО Београд(50% набавке) 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        05.12.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    26.12.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: ЦВЕТНИК ДОО са седиштем у Београду, улица 

Златиборска бр. 40, ПИБ:105204593 Матични број: 20338962 

Период важења уговора: 100 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

Партија 3: ''Пројекат ревиталлизације дрвореда и зелених површина у 

ул.Босанској и Шумадијској'', процењена вредност ове партије је 500.000,00 

динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 390.000,00динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  3  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   500.000,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   390.000,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   500.000,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 390.000,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача Башта Биро Београд (45% набавке) 

 Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        05.12.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    26.12.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: ЦВЕТНИК ДОО са седиштем у Београду, улица 

Златиборска бр. 40, ПИБ:105204593 Матични број: 20338962 

Период важења уговора: 45 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 


