
       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 уређења зона школа 
 

Партија 1: Реализација пројекта уређења зона школа –Кленовник,  
Партија 2: Реализација пројекта уређења зона школа –Ћириковац,  
Партија 3: Реализација пројекта уређења зона школа –Маљуревац,  
Партија 4: Реализација пројекта уређења зона школа –Бубушинац,  
Партија 5: Реализација пројекта уређења зона школа –Брадарац,  
Партија 6: Реализација пројекта уређења зона школа –Пољана,  
Партија 7: Реализација пројекта уређења зона школа –Трњане,  
Партија 8: Реализација пројекта уређења зона школа –Братинац,  
Партија 9: Реализација пројекта уређења зона школа –Дрмно,  
Партија 10: Реализација пројекта уређења зона школа –Пругово,  
Партија 11: Реализација пројекта уређења зона школа –Берање,  
 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 26/2020, објављене на Порталу јавних набавки дана 
17.06.2020. године и сајту наручиоца, ОРН: ОРН 34928000 –   саобраћајна опрема 
 
 
Партија 1: Реализација пројекта уређења зона школа –Кленовник,  
Планирана  вредност: 1.151.805,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 1.108.780,00 динара без пдв-а, односно 1.330.536,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  2 ( две ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 1.151.364,00 динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   1.108.780,00 дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.151.364,00 дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   1.108.780,00 дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   Тиминг ДОО Тузла  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    04.01.2021. године, 
Основни подаци о добављачу:   Модел 5 ДОО Београд 
 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 уређења зона школа –Ћириковац,  
Планирана  вредност: 1.535.761,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 1.460.830,00 динара без пдв-а, односно 1.752.996,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  2 ( две ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 1.483.213,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   1.460.830,00 дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.483.213,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   1.460.830,00 дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   Тиминг ДОО Тузла  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    04.01.2021. године, 
Основни подаци о добављачу:   Модел 5 ДОО Београд 
 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 уређења зона школа –Маљуревац,  
Планирана  вредност: 1.183.042,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 1.167.530,00 динара без пдв-а, односно 1.401.036,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  2 ( две ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 1.182.985,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   1.167.530,00 дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.182.985,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   1.167.530,00 дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   Тиминг ДОО Тузла  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    04.01.2021. године, 
Основни подаци о добављачу:   Модел 5 ДОО Београд 
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 
 

     
Партија 4: Реализација пројекта уређења зона школа –Бубушинац,  
Планирана  вредност: 1.505.283,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 1.412.825,00динара без пдв-а, односно 1.695.390,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  2 ( две ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 1.455.400,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   1.412.825,00дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.455.400,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   1.412.825,00дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   /                                                  



Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    22.12.2020. године, 
Основни подаци о добављачу:   Сигнал ДОО Сомбор   
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 
                                                                             
 
Партија 5: Реализација пројекта уређења зона школа –Брадарац,  
Планирана  вредност: 1.340.507,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 1.319.340,00динара без пдв-а, односно 1.583.208,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  2 ( две ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 1.321.960,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   1.319.340,00дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.321.960,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   1.319.340,00дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   /                                                  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    22.12.2020. године, 
Основни подаци о добављачу:   Сигнал ДОО Сомбор   
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 
 

                                                    
 
 

Партија 6: Реализација пројекта уређења зона школа –Пољана,  
Планирана  вредност: 1.360.638,00динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 1.258.280,00динара без пдв-а, односно 1.509.936,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  2 ( две ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 1.279.002,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   1.258.280,00дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.279.002,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   1.258.280,00дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   Тиминг ДОО Тузла  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    04.01.2021. године, 
Основни подаци о добављачу:   Модел 5 ДОО Београд 
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 

 
 
 
 



Партија 7: Реализација пројекта уређења зона школа –Трњане,  
Планирана  вредност: 1.250.000,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 1.193.290,00динара без пдв-а, односно 1.431.948,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  2 ( две ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 1.216.800,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   1.193.290,00дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.216.800,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   1.193.290,00дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   Тиминг ДОО Тузла  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    04.01.2021. године, 
Основни подаци о добављачу:   Модел 5 ДОО Београд 
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 

 
 
 
 

Партија 8: Реализација пројекта уређења зона школа –Братинац,  
Планирана  вредност: 1.083.333,33динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 1.077.956,00динара без пдв-а, односно 1.293.547,20 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  1 ( једна ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 1.077.956,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   1.077.956,00дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.077.956,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   1.077.956,00дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   /                                                  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    22.12.2020. године, 
Основни подаци о добављачу:   Сигнал ДОО Сомбор   
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 

 
 
 

 
Партија 9: Реализација пројекта уређења зона школа –Дрмно,  
Планирана  вредност: 746.919,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 487.730,00динара без пдв-а, односно 585.276,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  1 ( једна ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 487.730,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   487.730,00 дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   487.730,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   487.730,00дин., без пдв-а 



Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   /                                                  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    22.12.2020. године, 
Основни подаци о добављачу:   Сигнал ДОО Сомбор   
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 

 
 
Партија 10: Реализација пројекта уређења зона школа –Пругово,  
Планирана  вредност: 1.333.333,33 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 1.249.990,00динара без пдв-а, односно 1.499.988,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  2 ( две ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 1.274.350,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   1.249.990,00дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   1.274.350,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   1.249.990,00дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   Тиминг ДОО Тузла  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    04.01.2021. године, 
Основни подаци о добављачу:   Модел 5 ДОО Београд 
 Период важења уговора:  3 радна дана од дана увођења Извођача у посао  
Околности које представљају основ за измену уговора:   / 
Остале информације:  / 

 
 
Партија 11: Реализација пројекта уређења зона школа –Берање,  
Планирана  вредност: 291.666,00 динара без пдв-а. 
Уговорена вредност: 242.010,00динара без пдв-а, односно 290.412,00 динара са пдв-ом 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:  2 ( две ) 
Понуђена цена :                                                Највиша: 266.880,00динара без ПДВ-а.,  
                                                                            Најнижа:   242.010,00дин., без пдв-а. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   266.880,00дин., без пдв-а 
                                                                            Најнижа:   242.010,00дин., без пдв-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити  
Преко подизвођача:   /                                                  
Заједничка понуда са:  / 
Датум доношења одлуке о додели уговора:        30.11.2020. године, 
Датум закључења уговора:                                    22.12.2020. године, 
Основни подаци о добављачу:   Сигнал 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 

 
       Јелена Глигоријевић, дипл.екон. 


