
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број : 774/2017-ЈН 

Датум: 13.12.2017. године 
  

 

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 8), чл. 57. ст. 1. и 2. и чл. 116. ст. 1. Закона о јавним 

набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), ЈП ''Градац'' Чачак 

објављује:    
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   
 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве ''ГРАДАЦ'' Чачак 
  

Адреса наручиоца: Цара Лазара број 51, 32000 Чачак 
  

Интернет страница наручиоца: www.jpgradaccacak.co.rs  
  

Врста наручиоца: Јавна предузећа - локална самоуправа 
  

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 
  

Врста предмета: Радови 

 
 

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 радова - одржавање општинских и некатегорисаних путева на сеоском 

подручју / асфалт, ризла, шљунак и сл. / ( извођење радова на поправци путева на 

сеоском подручју, по месним заједницама ), отворени поступак Ј.Н. редни број 21/Р-

2017 

 

Ознака из општег речника набавке:  

45233141 - Радови на одржавању путева 
 

 

 
 

Уговорена вредност: 12.372.400,00 динара без ПДВ-а 

14.846.880,00 динара са ПДВ-ом 
 

 

Критеријум за доделу уговора: 

 

најнижа понуђена цена 

 

 

http://www.jpgradaccacak.co.rs/


Број примљених понуда: 2 ( две ) 
 
 

 

Понуђена цена: - Највиша 12.495.977,50 динара без ПДВ-а 

- Најнижа 12.372.400,00 динара без ПДВ-а 
 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

- Највиша 12.495.977,50 динара без ПДВ-а 

- Најнижа 12.372.400,00 динара без ПДВ-а 
 
 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

/ 
 

 
 
 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 

 

 

29.11.2017. године 
 

 

 
 
 

 

Датум закључења уговора: 

 

 

12.12.2017. године 
 

 
 

 

Основни подаци о добављачу: 

Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ratko Mitrović construction'' 

ДОО Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, 32000 Чачак, матични број 

20260424, ПИБ број 104884983 
 

 

 

Период важења уговора: Уговарачи су се сагласили да ће радове из овог уговора 

добављач изводити у периоду од дана закључења уговора, 

а најдуже до 25.12.2017. године. 
 

Уговарачи су се споразумели да ће се престанак извођења 

радова констатовати и пре 25.12.2017. године, у 

зависности од утрошка средстава која ће представљати 

укупно уговорену цену радова из овог уговора, а што ће 

се констатовати у форми записника о изведеним радовима 

који потписују и печатом оверавају ове уговорне стране. 
 

 
 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама које уређују могућност измене 

закљученог уговора о јавној набавци, у предметном поступку јавне набавке 

наручилац предвиђа могућност да се након закључења уговора о јавној набавци без 

спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се 

вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде 

већа од вредности из чл. 39. ст. 1. Закона о јавним набавкама, односно већа од 

5.000.000,00 динара, у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у 

складу са Законом о јавним набавкама, а што ће бити регулисано посебним анексом 

уговора. Вредност изведених радова утврђена по измени уговора о јавној набавци по 

овом основу не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну 

јавну набавку. 
 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац не дозвољава промену рока за 

извођење предметних радова као битног елемената уговора. 
 

 

 

Остале информације: 

 

 


