
       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: Добра 
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. 
 
             Добра: 

Реализација пројекта техничког регулисања за уличну  мрежу града 
Пожаревца, по партијама  

 
Партија 1. Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну 
мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Кучевачка, Жагубичка, 
Црнотравска, Лесковачка, 4. јула, Пиротска и Цинцар Јанка,  
 
Партија 2. Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну 
мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Делиградска, Прилепска и 
Скопљанска,   

 
            Партија 3. Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну 

мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице:Книћанинова, Тршћанска, 
Сремска, Угљешина, Југовићева и Станоја Главаша,  
 
 
 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 51/2020, објављене на Порталу јавних набавки дана 
03.09.2020. године и сајту наручиоца, ОРН: 34928000– саобраћајна опрема 
 
Партија 1. Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу 
града Пожаревца-део који обухвата улице: Кучевачка, Жагубичка, Црнотравска, 
Лесковачка, 4. јула, Пиротска и Цинцар Јанка  
Планирана  вредност: 485.900,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 482.040,82 динара без пдв-а, односно 578.448,98 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  1 ( једна) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 482.040,82 динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   482.040,82 дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   482.040,82 дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   482.040,82 дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   /                                                  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        09.10.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                   19.10.2020. године, 
Основни подаци о добављачу:   „Боја“ ДОО Сомбор 
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 



 
                                                                                

                                                 
 
Партија 2. Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу 
града Пожаревца-део који обухвата улице: Делиградска, Прилепска и Скопљанска 
Планирана  вредност: 210.500,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 195.200,06 динара без пдв-а, односно 234.240,07 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  1 ( једна ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 195.200,06 динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   195.200,06 дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   195.200,06 дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   195.200,06 дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   /                                                  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        09.10.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                   19.10.2020. године, 
Основни подаци о добављачу:   „Боја“ ДОО Сомбор 
 Период важења уговора: 3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 

 
 
 
 

Партија 3. Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу 
града Пожаревца-део који обухвата улице:Книћанинова, Тршћанска, Сремска, 
Угљешина, Југовићева и Станоја Главаша  
Планирана  вредност: 251.100,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 236.525,01 динара без пдв-а, односно 283.830,01 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  1 ( једна ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 236.525,01 динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   236.525,01 дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   236.525,01 дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   236.525,01 дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   /                                                                                                 
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        09.10.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                   19.10.2020. године, 
Основни подаци о добављачу:   „Боја“ ДОО Сомбор 
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 

 
 

 
 

                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
       Ивана Бастић, дипл.екон. 


