
1 
 

Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Наш дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 

Пожега, 

Врста наручиоца: Секторски наручилац, 

Интернет страница наручиоца: www.jkpnasdompozega.co.rs, 

Редни број набавке у Плану набавки на коју се не примењују одредбе Закона о 

јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број  91/2019): 11/2023 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Основ за изузеће: члан 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 

91/2019), 

 

Врста предмета набавке: услуга, 

 

Опис предмета набавке и ознака из Општег речника набавки: машинска обрада 

мотора, склопова и агрегата, ОРН 51140000-услуга инсталирања мотора,  

 

Процењена вредност набавке: 200.000,00 динара без ПДВ-а, 

 

Уговорена вредност јавне набавке: 175.000,00 динара без ПДВ-а односно 210.000,00 

динара са ПДВ-ом, 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена, 

 

Број примљених понуда: 1 понуда, 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 175.000,00 динара без ПДВ-а, 

 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 175.000,00 динара без ПДВ-а, 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /, 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.02.2023. године, 

 

Датум закључења уговора: 07.03.2023. године, 

 

Уговорена вредност: 175.000,00  динара без ПДВ-а односно 210.000,00 динара са ПДВ-

ом,  

 

Основни подаци о добављачу: „Милићевић 2016“ д.о.о. Пожега, Горбиље б.б. 31210 

Пожега, матични број: 21251330, ПИБ: 109835815, кога заступа директор Милићевић 

Дејан, 

 

Период важења уговора: 1 година, 

http://www.jkpnasdompozega.co.rs/


2 
 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

- Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама члана 

156 до члана 161. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019) да измени уговор 

без спровођења поступка јавне набавке, 

- Измене уговора по основу уговорних одредби биће извршене у складу са чланом 156. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019). Уговорне стране могу приступити 

изменама уговора о јавној набавци у погледу рока за извршење уговорних обавеза. 

Разлози продужетка рока могу бити повезани са изменама прописа, неочекиваним 

догађајима, мерама државне власти, потребом за отклањањем ризика од наступања штете, 

вишом силом, ванредним околностима, околностима које онемогућавају испуњење 

уговорних обавеза, а за које није одговорна страна која захтева продужетак уговореног 

рока или другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу. 

- Измене уговора у погледу додатних добара биће извршене у складу са чланом 157. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019), 

- Измене уговора услед непредвиђених околности биће извршене у складу са чланом 158. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019), 

- Измене уговора услед промене уговорне стране биће извршене у складу са чланом 159. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019), 

- Измене уговора услед повећања обима набавке биће извршене у складу са чланом 160. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019), 

- Измене уговора услед замене подизвођача биће извршене у складу са чланом 161. Закона 

о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019). 

 

Контакт (лице или служба): 

Гавриловић Марко, службеник за јавне набавке (за питања и појашњења у вези 

спровођења поступка набавке), 

Трифуновић Бојана, дипл.инж.саобр. (за питања и појашњења у вези спецификације 

услуге). 

 

Телефон наручиоца: 031/3-816-361, 031/825-027, 

e-mail: marko2904@gmail.com 
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