
Обавештење о закљученом уговору Израда ограде око дворишта  објекта 
''Бамби''  НАБАВКА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОГРАДЕ –  
ЗАМЕНА ДВОРИШНЕ  ОГРАДЕ У ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА ''БАМБИ''  Светосавска 9 
Пожега-ЗА НАБАВКУ, ИЗРАДУ, МОНТАЖУ НОВЕ И ДЕМОНТАЖУ СТАРЕ ОГРАДЕ  -
2.3.1/16          

Назив наручиоца Предшколска установа Олга Јовичић 
Рита  

Адреса наручиоца Светосавска 9 

Интернет страница наручиоца www.predskolskopozega.edu.rs 
 

 

Врста наручиоца просвета 

Природа и обим радова и основна 
обележја радова, место извршења 
радова, ознака из класификације 
делатности, односно назив и ознака из 
општег речника набавке (за радове) 

набавке радова шифра из ОРН. 
45340000 Радови на уградњи ограда 

 

Уговорена вредност Укупна вредност уговора износи: 
1.001.290,00 динара без урачунатог 

пореза на додату вредност,  

Критеријум за доделу уговора Најнижа вредност 

Број примљених понуда 6  
 

Понуђена цена:  

1. Највиша понуђена цена 

2. Најнижа понуђена цена 

1 687 910,00 

 1 001 290,00 

Понуђена цена код прихватљивих 
понуда:  

1. Највиша понуђена цена 

2. Најнижа понуђена цена 

1 687 910,00 

1 001 290,00 

Део или вредност уговора који ће се 
извршити преко подизвођача 

_________________ - 

Датум доношења одлуке о додели 
уговора 

26.априла 2016.године 

Датум закључења уговора 18.маја 2016.године 

Основни подаци о извођачу Потенс перфорација доо Пожега ПИБ 
101005565, МБ 07313489, са 

седиштем у Пожеги, Бакионичка број 
14 

Период важења уговора Крај јула 2016.године 

Околности које представљају основ за 
измену уговора Рок за извођење радова из члана 4. 

овог уговора продужава се на захтев 
Извођача: 

– у случају прекида радова 
који траје дуже од 7 дана, а 
није изазван кривицом 



Извођача; 

– у случају елементарних 
непогода и дејства више 
силе; 

– у случају измене пројектно-
техничке документације по 
налогу Наручиоца, под 
условом да обим уговорених 
радова на које се измена 
односи знатно (преко 10%) 
прелази обим радова који су 
предмет овог уговора; 

– у случају прекида рада 
изазваног актом надлежног 
органа, за који није 
одговоран Извођач. 

Захтев за продужење 
уговореног рока за извођење радова у 
писаној форми, уз сагласност 
надзорног органа, Извођач подноси 
Наручиоцу у року од два дана од 
сазнања за околност, а најкасније 15 
дана пре истека коначног рока за 
завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен 
када уговорне стране анексом овог 
уговора о томе постигну писани 
споразум. 

 Ако Извођач падне у доцњу са 
извођењем радова, нема право на 
продужење уговореног рока због 
околности које су настале у време 
доцње. 

 

Остале информације  

 

Директор,Снежана Младеновић, 
------------------------------------- 

 


