
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: 

 Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месних заједница 

Кличевац, Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и Брадарац  
Редни број јавне набавке: ЈН ОП 31/2020,  

ОРН ОРН 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина  

Процењена вредност јавне набавке је 49.604.466,50 дин. без ПДВ-а 

Уговорена вредност јавне набавке је 49.306.432,53 дин. без ПДВа 

 

Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне 

заједнице ''Село Костолац'', процењена вредност ове партије је 7.395.681,40 

динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 7.386.742,85динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   7.391.997,57дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   7.386.742,85дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   7.391.997,57дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 7.386.742,85дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        13.07.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    30.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: НЕИМАР ПУТ'' ДОО , из  САЛАКОВЦА Ул. ПП 

Одред бб , ПИБ 103816039, Матични број 20026073 

Период важења уговора: 35 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне 

заједнице ''Кличевац'', процењена вредност ове партије је 25.000.635,61 динара, 

без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 24.920.509,80 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

http://www.pozarevac.rs/


Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   24.920.509,80дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   24.920.509,80дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   24.920.509,80дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 24.920.509,80дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        13.07.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    30.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: НЕИМАР ПУТ'' ДОО , из  САЛАКОВЦА Ул. ПП 

Одред бб , ПИБ 103816039, Матични број 20026073 

Период важења уговора: 123 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне 

заједнице ''Брадарац'', процењена вредност ове партије је 6.045.963,39 динара, 

без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 5.989.197,27динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   5.989.197,27дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   5.989.197,27дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   5.989.197,27дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 5.989.197,27дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        13.07.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    30.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: НЕИМАР ПУТ'' ДОО , из  САЛАКОВЦА Ул. ПП 

Одред бб , ПИБ 103816039, Матични број 20026073 

Период важења уговора: 39 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне 

заједнице ''Маљуревац'', процењена вредност ове партије је 3.427.742,70 динара, 

без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 3.417.202,31 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   3.424.298,51дин., без пдв-а. 



                                                                          Најнижа:   3.417.202,31дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   3.424.298,51дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 3.417.202,31дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        13.07.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    30.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: НЕИМАР ПУТ'' ДОО , из  САЛАКОВЦА Ул. ПП 

Одред бб , ПИБ 103816039, Матични број 20026073 

Период важења уговора: 18 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне 

заједнице ''Бубушинац'', процењена вредност ове партије је 7.734.443,40 динара, 

без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије 7.592.780,30динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   7.725.028,06дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   7.592.780,30дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   7.725.028,06дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 7.592.780,30дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        13.07.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    30.07.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу: НЕИМАР ПУТ'' ДОО , из  САЛАКОВЦА Ул. ПП 

Одред бб , ПИБ 103816039, Матични број 20026073 

Период важења уговора: 29 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 


