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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 

14/15 и 68/15),  а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности радова – 

Поправка оштећене коловозне конструкције и појачано одржавање улица, редни број 

ЈН МВ IХ-1-3-1 и закљученог Уговора о јавној набавци, дана 20. 06. 2018. године 

 

Република Србија- Аутономна Покрајина Војводина 

Општинска управа Општине Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића 1 

Одељење за финансије и буџет 

Служба за јавне набаке 

Објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  

Република Србија –Аутономна Покрајина Војводина, Општинска управа Општине    

Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића 1 , Одељење за финансије и буџет, 

Служба за јавне набавке,  интернет страница : www.sremskikarlovci.rs 

 

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: 

-   Поправка оштећене коловозне конструкције и појачано одржавање улица 

 

-  Назив и ознака из ОРН: 45233141- Радови на одржавању путева        

 

4. Уговорена вредност: 3.977.650,00 динара без урачунатог ПДВ  

 

5. Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“  

 

6. Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

7. Највиша и најнижа понуђена цена:   
За предметну јавну набавку запримљена је само једна понуда, тако да: 

Највиша понуђена цена износи 3.977.650,00 динара без урачунатог ПДВ и  

најнижа понуђена цена износи 3.977.650,00 динара без урачунатог ПДВ. 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

За предметну јавну набавку запримљена је само једна прихватљива понуда, 

тако да: 

Највиша понуђена цена код прихватљиве понуде износи 3.977.650,00 динара 

без урачунатог ПДВ и најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде износи 

3.977.650,00 динара без урачунатог ПДВ. 

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.06. 2018.  године 

 

http://www.sremskikarlovci.rs/
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10. Датум закључења уговора:  20. 06. 2018. године 

 

 

11. Основни подаци о добављачу:  
 

    ДОО „ ПУТ - ИНВЕСТ “ Сремска Каменица, Фрушкогорски пут бб, 21 208 

Сремска Каменица, МБР: 08677212, ПИБ: 100398303, кога заступа Иван 

Плазонић. 

    

 

12. Рок завршетка радова: рок за реализацију предметне уговорне обавезе је 30 

(тридесет) календарских дана од дана увођења у посао. 

 

 

 

Комисија за ЈН МВ IХ-1-3-1 

  

 

 

 

 


