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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 

Назив наручиоца: Oпштинска управа Пожега 

 

Адреса наручиоца:Трг Слободе бр.9  

 

Интернет страница наручиоца: www.pozega.org.rs 
 
 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 
 
 

Врста предмета: Добра 

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, 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: 
 

- Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица 
(пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) 

- за партије 2,4,6,8 и 10. 
 

Ознака и назив из Општег речника набавке: 

 -42600000-Машине алатке 

-33136000-Инструменти за бушење и брушење 

-426621000-Опрема за електрозаваривање 

-16000000-Пољопривредне машине 
-  
- партија 2: Уговорена вредност: 143.275,00 динара без пдв-а , одн. 171.930,00 

динара са пдв-ом. 
- партија 4: Уговорена вредност 148.770,00 динара без пдв-а , одн. 178.524,00 

динара са пдв-ом. 
- партија 6: 147.060,00 динара без пдв-а , одн. 176.472,00 динара са пдв-ом. 
- партија 8: 155.230,00 динара без пдв-а , одн. 186.276,00 динара са пдв-ом. 
- партија 10: 157.660,00 динара без пдв-а , одн. 189.192,00 динара са пдв-ом. 

 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број примљених понуда:  

- партија 2: 3 

- партија 4: 1 

- партија 6: 1 

- партија 8: 3 

- партија 10:1
 
 
Понуђена цена: 

Партија 2: највиша: 158.000,00 динара без пдв-а,  најнижа: 143.275,00 

дин. 

Партија 4: највиша: 148.770,00 динара без пдв-а, најнижа: 148.770,00 

динара без пдв-а  

Партија 6: највиша: 147.060,00 дин. , најнижа: 147.060,00 дин.  

Партија 8: највиша: 165.626,00 динара , најнижа: 155.230,00 дин.  

Партија 10: највиша: 157.660,00  дин.  најнижа: 157.660,00 дин.    

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Партија 2: највиша: 158.000,00 динара без пдв-а,  најнижа: 143.275,00 

дин. 

Партија 4: највиша: 148.770,00 динара без пдв-а, најнижа: 148.770,00 

динара без пдв-а  

Партија 6: највиша: 147.060,00 дин. , најнижа: 147.060,00 дин.  

Партија 8: највиша: 165.626,00 динара , најнижа: 155.230,00 дин.  

Партија 10: највиша: 157.660,00  дин.  најнижа: 157.660,00 дин.    

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:17.06.2020. 

године 
 
 
 

Датум закључења уговора: 23.06.2020. године уговори 

заведени код Наручиоца и послати добављачу. 

Дана 30.06.2020. године примљени у Општинску управу. 

 

Основни подаци о добављачима:  

 
 „ШАПТОВИЋ“ ДОО, Горобиље, Пожега, пиб: 102553567, 

матични број: 17468731 

 

Период важења уговора: рок за испоруку је 3 дана од пријема 

захтева за испоруку. 

 


