
 
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“,  бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015 ) а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке – Реконструкција и 
доградња основне школе“ Душан Вукасовић-Диоген“ у Купинову ( ред. бр. у Плану 1.3.44 ) и 
закљученог уговора о јавној набавци, Општина Пећинци – Општинска управа 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА ЈAВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

Реконструкција и доградња основне школе“ Душан Вукасовић-Диоген“ у Купинову, 
 број ЈНМВ: 404-10/2020-III 

 
Назив Наручилаца: ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА  
Адреса Наручилаца: Пећинци, ул. Слободана Бајића број 5 . 
Интернет страница Наручилаца: www.pecinci.org  
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
Врста Наручилаца: Градска и општинска управа. 
Врста предмета: радови. 
Ознака и назив из Општег речника набавки: 

 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 

 45262700 – адаптација зграда; 

 45420000 – радови на уградњи столарије; 

 45454000 – радови на реконструкцији; 

 45350000 – машинске инсталације. 
Процењена вредност: 192.915.531,26 без ПДВ-а. 
Уговорена вредност уговора: 192.408.592,79 динара без ПДВ, односно 230.890.311,34  
динара са ПДВ-ом . 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена . 
Број примљених понуда: 1 ( један ) . 
Понуђена цена:  

- Највиша: 192.408.592,79 динара без ПДВ, односно 230.890.311,34 динара са ПДВ-ом 
- Најнижа: 192.408.592,79 динара без ПДВ, односно 230.890.311,34 динара са ПДВ-ом 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 192.408.592,79 динара без ПДВ, односно 230.890.311,34 динара са ПДВ-ом 
- Најнижа: 192.408.592,79 динара без ПДВ, односно 230.890.311,34 динара са ПДВ-ом 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 02.04.2020. године. 
Основни подаци о даваоцу услуге: Носилац посла - ГАТ ДОО Нови Сад, Булевара 
Ослобођења 30А, Нови Сад. 
Рок за израду пројекта: Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 210 
(двеста десет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. 
Датум закључења уговора: 06.04.2020. год. 
Лице за контакт: Милица Пошарац, имејл: nabavke@pecinci.org сваког радног дана од 07:30 – 
15:30 ч, контакт телефон: 022/400-721 . 
 
Број: 404-10/2020-III 
Дана: 09.04.2020. године 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                     Драгана Крстић  

http://www.pecinci.org/

