
       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 

Лоле Рибара у МЗ „Кленовник“,  

 

Партија 2. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Нушићева у МЗ „Лучица“,  
 

            Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

7. Јула 2. део у МЗ „Лучица“, 

 

Партија 4. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Маршала Тита у МЗ „Живица“, 
 

Партија 5. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 

Васе Пелагића у МЗ „Живица“,  

 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 27/2020, објављене на Порталу јавних набавки дана 

20.03.2020. године и сајту наручиоца, ОРН: 45233222 –  радови на поплочавању и 

асфалтирању површина 

 

 

Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 7. Јула 

2. део у МЗ „Лучица“ 

Планирана  вредност: 3.782.452,00   динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 3.710.559,76 динара без пдв-а, односно 4.452.671,71 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 3.779.471,60 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   3.710.559,76 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   3.779.471,60 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   3.710.559,76 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   ПД „Compact industry“ DOO Svilajnac 

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 

 Период важења уговора:  7 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 

Маршала Тита у МЗ „Живица“ 

Планирана  вредност: 2.253.070,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 2.206.767,03 динара без пдв-а, односно 2.648.120,44 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 2.252.420,00 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   2.206.767,03 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   2.252.420,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   2.206.767,03 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:        19.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    09.06.2020. године, 

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

 Период важења уговора:  5 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 Васе 

Пелагића у МЗ „Живица“ 

Планирана  вредност: 3.108.910,00 динара без пдв-а. 

Уговорена вредност: 3.039.618,55 динара без пдв-а, односно 3.647.542,26 динара са пдв-ом 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2 ( две ) 

Понуђена цена :                                                Највиша: 3.093.460,00 динара без ПДВ-а.,  

                                                                            Најнижа:   3.039.618,55 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   3.093.460,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   3.039.618,55 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:        19.05.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    09.06.2020. године, 

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

 Период важења уговора:  5 радних дана од дана увођења Извођача у посао  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

                                                                                 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

       Ивана Бастић, дипл.екон. 


