
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: 

 Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима  
Редни број јавне набавке: 5/2020,  

ОРН 50232100 - услуге одржавања уличне расвете. 

Процењена вредност јавне набавке је 22.891.520,00 дин. без ПДВ-а 

Уговорена вредност јавне набавке је 22.884.52,00,00 дин. без ПДВа 

 

Партија 1 - Одржавање јавне расвете у Пожаревцу са селима -процењена вредност 

16.224.850,00 без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 16.222.850,00 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   16.222.850,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   15.634.450,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   16.222.850,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 16.222.850,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:       17.03.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    10.04.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:СЗР ''Горионик'' Милутиновић Јовица ПР 

Салаковац са седиштем у Малом Црнићу 12311 ,улица Салаковац бб  

ПИБ:101337165 Матични број:50106063 

Период важења уговора: 12 месеци  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

 

Партија 2. Одржавање јавне расвете у Костолцу са селима -процењена вредност 

4.166.666,66 без ПДВ-а 
Уговорена вредност партије 4.165.760,00 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   4.166.666,66 дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   3.665.900,00 дин., без пдв-а. 

http://www.pozarevac.rs/


Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   4.166.666,66 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 4.166.666,66 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        17.03.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    10.04.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:СЗР ''Горионик'' Милутиновић Јовица ПР 

Салаковац са седиштем у Малом Црнићу 12311 ,улица Салаковац бб  

ПИБ:101337165 Матични број:50106063 

Период важења уговора: 12 месеци  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

Партија 3. Одржавање канделаберске расвете -процењена вредност  2.500.000,00 

дин. без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 2.498.213,00 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   2.497.163,00дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   2.497.163,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   2.497.163,00дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 2.497.163,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        17.03.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    10.04.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:СЗР ''Горионик'' Милутиновић Јовица ПР 

Салаковац са седиштем у Малом Црнићу 12311 ,улица Салаковац бб  

ПИБ:101337165 Матични број:50106063 

Период важења уговора: 12 месеци  

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 


