
 

 

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 радова на 

проширењу тела санитарне депоније „Вујан“; радови на изградњи одлагалишта за отпад - 

45222110 

 

Уговорена вредност: 4.690.080,00 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 

Број примљених понуда: једна (1) 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  4.690.080,00 динара без ПДВ-а.  

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.690.080,00 динара без ПДВ-а.  

 

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

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  30.07.2020.г. 

 

Датум закључења уговора:  20.08.2020.г. 

 

Основни подаци о добављачу: „Свин“ д.о.о. Горњи Милановац, ул.Карађорђева бр.13, матични 

број: 06410855; ПИБ: 100885854 

 

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: природни догађај (пожар, поплава, 

земљотрес, изузетно лоше време  неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови 

изводе и сл.); услова за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; закашњења наручиоца да Извођача радова уведе у посао; хитни 

непредвиђени радова према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач 

радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести; прекид 

радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; измене пројектно-

техничке документације по налогу Наручиоца; прекида рада изазваног актом надлежног 

органа, за који није одговоран Извођач.  


