
 
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“,  

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), а након спроведеног oтвореног поступка јавне набавке радова 

– Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Доњи Товарник – прва фаза ( ред. бр. 

у Плану 1.3.6 ) и закљученог уговора о јавној набавци, Општина Пећинци – Председник Општине 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА ЈAВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Доњи Товарник – 
прва фаза, број ЈНОП: 404-23/2017-IV 

 
 
 

Назив Наручилаца: ; 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Адреса Наручилаца: 
Пећинци, ул. Слободана Бајића број 5 . 
Интернет страница Наручилаца: 
www.pecinci.org  
Врста Наручилаца: Градска и општинска управа. 
Врста предмета: радови. 
Врста радова: Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Доњи Товарник – прва 
фаза 
Ознака и назив из Општег речника набавки: 
45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију. 
Уговорена вредност: 
20.987.062,00 динара без ПДВ. 
25.184.474,40 динара са ПДВ. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена . 
Број примљених понуда: 2 ( две ) . 
 
Понуђена цена:  

- Највиша: 21.045.371,80 дин. без ПДВ, односно 25.254.446,16 дин. са ПДВ; 
- Најнижа: 20.987.062,00 дин. без ПДВ, односно 25.184.474,40 дин. са ПДВ; 

 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 21.045.371,80 дин. без ПДВ, односно 25.254.446,16 дин. са ПДВ; 
- Најнижа: 20.987.062,00 дин. без ПДВ, односно 25.184.474,40 дин. са ПДВ; 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /// 
 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 31.8.2017. године. 
 
Основни подаци о добављачу: 
„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА“ Д.О.О. Блаце 
Матични број 07585055 

http://www.pecinci.org/


 
 
Које заступа Зоран Његовановић, директор. 
 
Период важења уговора: до истека уговором предвиђеног рока од 120 календарска 
дана за извођење радова, односно до коначног завршетка свих радова. 
Датум закључења уговора:  25.9.2017. год. 
Лице за контакт: Анђелија Алексић, имејл: opstauprava@pecinci.org, од понедељка 
до петка у периоду од 07,30 до 15,30 ч, контакт телефон: 022/400-721 . 
 
Број: 404-23/2017-IV 
Дана: 28.9.2017. г. 
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