
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 претходних студија оправданости и претходне студије 

изводљивости,студије изводљивости и студије оправданости за 

Партија 1: Секундарна мрежа фекалне канализације у насељу Пругово,дужине 

Л=7.059m1 

Партија 2: Секундарна мрежа фекалне канализације у насељу Пољана са 6 

шахтних црпних станица Л=14.501m1 

Партија 3: Рехабилитација коловоза и изградња тротоара и бициклистичких 

стаза, Пожаревац,улица Ратарска, I и II фаза Л=2.605m1 

Партија 4: Рехабилитација коловоза са изградњом тротоара, Пожаревац,улица 

Шеста,  Л=1.151m1  

Партија 5: Рехабилитација коловоза са изградњом кружне раскрснице и 

тротоара, Костолац,улица Карађорђева I и II фаза,  Л=1.880m1 

Партија 6: Изградња моста код манастира Рукумија распона Л=55m1 
 

Редни број јавне набавке: ЈНМВ 42/2019  

ОРН 71241000-студије изводљивости,саветодавне услуге,анализа 

Процењена вредност јавне набавке је 1.200.833,00 дин. без ПДВ-а 

Уговорена вредност јавне набавке је 671.300,00 дин. без ПДВа 

 

Партија 1: Секундарна мрежа фекалне канализације у насељу Пругово,дужине 

Л=7.059m1, процењена вредност ове партије је 210.000,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 104.800,00 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   200.000,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   104.800,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   200.000,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 104.800,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        01.10.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    16.10.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: CASPER HOLDING DOO са седиштем у Београду, 

улица Ђевђелијска бр. 20, ПИБ:103953483 Матични број: 20051949 

Период важења уговора: 15 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 

http://www.pozarevac.rs/


Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

Партија 2: Секундарна мрежа фекалне канализације у насељу Пољана са 6 

шахтних црпних станица Л=14.501m1, процењена вредност ове партије је 

310.000,00 динара, без ПДВ-а, 

Уговорена вредност партије 148.500,00динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   300.000,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   148.500,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   300.000,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 148.500,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        01.10.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    16.10.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: CASPER HOLDING DOO са седиштем у Београду, 

улица Ђевђелијска бр. 20, ПИБ:103953483 Матични број: 20051949 

Период важења уговора: 15 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

Партија 3: Рехабилитација коловоза и изградња тротоара и бициклистичких 

стаза, Пожаревац,улица Ратарска, I и II фаза Л=2.605m1, процењена вредност 

ове партије је 125.000,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 98.500,00динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   98.500,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   98.500,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   98.500,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 98.500,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        01.10.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    16.10.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: CASPER HOLDING DOO са седиштем у Београду, 

улица Ђевђелијска бр. 20, ПИБ:103953483 Матични број: 20051949 

Период важења уговора: 15 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 



 

Партија 4: Рехабилитација коловоза са изградњом тротоара, Пожаревац,улица 

Шеста,  Л=1.151m1, процењена вредност ове партије је 41.666,00 динара, без 

ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 30.000,00динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   30.000,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   30.000,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   30.000,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 30.000,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        01.10.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    16.10.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: CASPER HOLDING DOO са седиштем у Београду, 

улица Ђевђелијска бр. 20, ПИБ:103953483 Матични број: 20051949 

Период важења уговора: 15 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

Партија 5: Рехабилитација коловоза са изградњом кружне раскрснице и 

тротоара, Костолац,улица Карађорђева I и II фаза,  Л=1.880m1, процењена 

вредност ове партије је 114.167,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 89.500,00динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   89.500,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   89.500,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   89.500,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 89.500,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        01.10.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    16.10.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: CASPER HOLDING DOO са седиштем у Београду, 

улица Ђевђелијска бр. 20, ПИБ:103953483 Матични број: 20051949 

Период важења уговора: 15 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

 



Партија 6: Изградња моста код манастира Рукумија распона Л=55m1, 

процењена вредност ове партије је 400.000,00 динара, без ПДВ-а  

Уговорена вредност партије 200.000,00динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   400.000,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   200.000,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   400.000,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 200.000,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        01.10.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    16.10.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: CASPER HOLDING DOO са седиштем у Београду, 

улица Ђевђелијска бр. 20, ПИБ:103953483 Матични број: 20051949 

Период важења уговора: 25 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 


