
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца:                      

 

Адреса наручиоца:   

 

Интернет страница наручиоца: 

 

Врста наручиоца: 

Врста предмета: 

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:  

Уговорена вредност:                 

 

Критеријум за доделу 

Уговора: 

Број примљених понуда: 

 

 

 

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, 

Општинска управа Општине Сремски Карловци 

ул. Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски 

Карловци 

www.sremskikarlovci.rs 
 

корисник буџетских средстава 

УСЛУГЕ 

-Опис предмета набавке: Манифестација „карловачка берба грожђа“се традиционално 

одржава у Сремским Карловцима. Манифестација се одржава као промоција туристичке 

понуде , као и знаменитости уСремских Карловаца. Предмет набавке је обезбеђивање 

извођача, водитеља, бина и опреме, која би технички подржала реализацију културно-

уметничког дела предложеног програма. 

-Назив:Услуге организације манифестације „Карловачка берба грожђа 2018“, 

    број JН ОП I/2-1-2-13 

-Ознака из ОРН: 79952000 – „организовање разних дешавања“ 
 

6.973.800,00  динара без ПДВ, односно 8.368.560, 00  ПДВ.  

 

“најнижа понуђена цена“ 

Једна 

http://www.sremskikarlovci.rs/


- Највиша 

Понуђена цена: 

- Најнижа 

 

- Највиша 

Понуђена цена код 

 прихватљивих понуда: 

- Најнижа 

 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 

 

Основни подаци о извршиоцу: 

Период важења уговора: 

 

 

Околности које представљају основ за  измену уговора: 

 

Остале информације: 

 

Запримљена је само једна понуда која износи 

6.973.800,00  динара без урачунатог ПДВ 

Запримљена је само једна понуда која износи 

6.973.800,00  динара без урачунатог ПДВ 

Запримљена је само једна понуда која износи 

6.973.800,00  динара без урачунатог ПДВ 

Запримљена је само једна понуда која износи 

6.973.800,00  динара без урачунатог ПДВ 

Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача односи се на бину и алу-

конструкцију, а проценат укупне вредности набавке који ће  извршити подизвођач 

износи 14%. 

28. 08. 2018. године 

СТЗР „Line audio“ Милош Јовановић предузетник, Храстова број 4, 21 208 Сремска 

Каменица , МБР: 60351317,ПИБ:104619295,кога заступа Милош Јовановић 

који је поднео понуду са подзвођачем: 

„Студио Кит“ СЗР Бранимир Топалски предузетник, Родољуба Чолаковића број 12 , 21 

000 Нови Сад, МБР: 53602177, ПИБ:101708655, кога заступа Бранимир Топалски. 

 

од  07. 09. 2018.  до  10. 09. 2018. године. 

/ 

/ 


