
Градска општина Звездара Процес набавкe ПР.23 

 

ОБ.23.13 Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми у фолдеру: 

opština/integrisani sistem menadžmenta 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Назив наручиоца: Градска општина Звездара 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 77 

Интернет страница наручиоца: www.zvezdara.org.rs 

Врста наручиоца: државни орган управе 

Врста поступка: Отворени поступак 

Врста предмета: радови 

Заводни број: II бр. 404-106/9 од 02.10.2019. године 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Јавна набавка радова на текућим поправкама 

школа на територији Градске општине 

Звездара 

ОРН: 45450000–6 – остали завршни грађевински 

радови 

Уговорена вредност: 12.716.434,00 динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: Једна примљена и прихватљива понуда. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Група понуђача: “Порта Нова”, Београд, Милоја 

Павловића бр. 15а; ГЗР “ЗА-ТиМ”, Београд, 

Ковачева бр. 19/2; СГЗР “Колор”, Београд, 

Стражарска коса бр. 24б; “Колор градња” д.о.о., 

Београд, Булевар краља Александра 364 и СГЗР 

“Јадран”; Београд, Српско-грчког пријатељства 

бр. 41/2, - 12.716.434,00 динара без ПДВ. 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 10.09.2019. године 

Датум закључења уговора 01.10.2019. године 

Основни подаци о извођачу: Уговор је закључен са носиоцем посла “Порта Нова”, 

Београд, Милоја Павловића бр. 15а, порески 

идентификациони број: 108348677, матични број: 

20981083, из заједничке понуде II бр. 404 – 142 од 

09.09.2019. године, у којој су као чланови групе 

назначени ГЗР “ЗА-ТиМ”, Београд, Ковачева бр. 19/2, 

порески идентификациони број: 110197847, матични 

број: 64721275, СГЗР “Колор”, Београд, Стражарска 

коса бр. 24б, порески идентификациони број: 

103774641, матични број: 56583335, “Колор градња” 

д.о.о., Београд, Булевар краља Александра 364, 

порески идентификациони број: 106389620, матични 

број: 20591536 и СГЗР “Јадран”; Београд, Српско-

грчког пријатељства бр. 41/2, порески 

идентификациони број: 101387012, матични број: 

53375871 

Период важења уговора: Рок извођења радова је 30 календарских дана, од дана 

увођења у посао. 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

Наручилац може на основу члана 115. ЗЈН, након 

закључења Уговора о јавној набавци повећати обим 

предмета набавке, уколико за то постоје оправдани 

разлози. 

 


