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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 услуга- Ресторанске услуге, редни број ЈН 

МВ I/2-1-2-8 и закљученoг Уговорa о јавној набавци за Партију I: Угоститељске услуге 

ресторана са рибљим специјалитетима, дана 17. 07. 2018. године и закљученог уговора о јавној 

набавци за Партију II: Угоститељске услуге кетеринга, дана 17. 07. 2018. 

 

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 ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 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 

 

 

                                                       За ПАРТИЈУ број I:  

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА 

 

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

- Ресторанске  услуге, Партија I: УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА  

РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА 

- Назив и ознака из ОРН: 55310000-услуживање у ресторанима 

 

2. Уговорена вредност: као збир јединичних цена износи 38.516,67 РСД без урачунатог 

ПДВ. Набавка услуга вршиће се максимално до износа од 500.000,00 динара без 

урачунатог ПДВ, што представља процењену вредност за Партију 1. 

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

 

4. Највиша и најнижа понуђена цена:  

Запримљена је само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда. 

Понуђена цена, као збир јединичних цена износи 38.516,67 РСД без ПДВ.  

 

5. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Запримљена је само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда. 

Понуђена цена, као збир јединичних цена износи 38.516,67 РСД без ПДВ.  

http://www.sremskikarlovci.rs/
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6. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16. 07. 2018.  године 

 

7. Датум закључења уговора: 17. 07. 2018. године 

 

8. Основни подаци о извршиоцу услуга:  

 

„Пасент баш“ УР, Дунавска 7, 21 205 Сремски Карловци , МБР: 63550329, ПИБ: 

108578550, кога заступа Марко Савков. 

 

9. Период важења уговора: Рок извршења уговорне обавезе је годину дана од дана 
обостраног потписивања уговора, односно до утрошка средстава предвиђених 
буџетом Општинске управе Општине Сремски Карловци за ову набавку. 

 

За ПАРТИЈУ број II: 

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА 
 

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

- Ресторанске услуге, Партија II- угоститељске услуге кетеринга 

- Назив и ознака из ОРН: 55523000-услуге достављања припремљених оброка за остала 

предузећа или установе 

 

2. Уговорена вредност: износи 68.677,00 РСД без урачунатог ПДВ. Износ је формиран 

на основу спецификације наручиоца за храну за 100 људи  и збира јединичних цена 

за пиће. Набавка услуга вршиће се максимално до износа од 416.667,00 динара без 

урачунатог ПДВ, што представља процењену вредност за Партију 2. 

 

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

 

4. Највиша и најнижа понуђена цена:  

Запримљена је само једна понуда. Понуђена цена износи 68.677,00 РСД без ПДВ.  

 

5. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Запримљена је само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда. 

Понуђена цена износи 68.677,00 РСД без ПДВ.  

6. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16. 07. 2018.  године 

 

7. Датум закључења уговора: 17. 07. 2018.  године 

 

8. Основни подаци о извршиоцу услуга:  

 

„Kоноба четири лава“, Стражиловска бб, 21 205 Сремски Карловци МБР: 

21278050, ПИБ: 109974489, кога заступа Денис Малешевић 
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9. Период важења уговора: Рок извршења уговорне обавезе је годину дана од дана 

обостраног потписивања уговора, односно до утрошка средстава предвиђених буџетом 

Општинске управе Општине Сремски Карловци за ову набавку. 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Комисија за ЈН МВ I/2-1-2-8 

 
 


