
 

 

Јавно комунално предузеће  ''Горњи Милановац'' 

Горњи Милановац 

ул.Војводе Мишића бр.23 

 

 

На основу члана 116., став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/2012, 

бр.14/2015 и 68/2015) ЈКП "Горњи Милановац" објављује 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О закљученом уговору 

 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   ЈКП “Горњи Милановац”, ул.Војводе 

Мишића бр.23, Горњи Милановац, www.jkpgm.rs 

 

Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Извођење електро, 

хидромашинских и грађевинско-занатских радова на резервоару „Мајдан“ у оквиру 

водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“; 45247270 – радови на изградњи 

резервоара, 45231100-општи радови на изградњи цевовода 

 

Уговорена вредност: 25.679.405,19 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 

Број примљених понуда: две  (2) 

 

Највиша и најнижа понуђена цена: 26.290.299,50 динара без ПДВ-а и 25.679.405,19 динара 

без ПДВ-а.  

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 26.290.299,50 динара без ПДВ-

а и 25.679.405,19 динара без ПДВ-а.  

 

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

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.06.2018.г. 

 

Датум закључења уговора: 19.07.2018.г. 

 

Основни подаци о добављачу: „Хидроконтрол“ д.о.о. Ниш, ул.Моше Пијаде бр.7, Доње 

Међурово, матични број: 07619910; ПИБ: 100337083, носилац посла 

„Свин“ д.о.о. Горњи Милановац, ул.Карађорђева  бр.13, ПИБ 100885854, Матични број 

06410855, члан групе понуђача, 
 «Пословност» д.о.о. Ниш, ул.Генерала Тренијеа бр.1а; ПИБ: 101533005, Матични број: 

06074871, члан групе понуђача 
 

Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза.  

 



 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Извођач има право на продужење 

уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису 

могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека 

друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које 

нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Извођач има право на продужење 

рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза 

(задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење 

трајало. 

 

 

 

 

 

 

 


