
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 

 
улица Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски 

Карловци 

 www.sremskikarlovci.rs 
 

корисник буџетских средстава 

 

УСЛУГЕ 

Опис предмета набавке: Уклањање шибља и подраста дуж путног појаса уз Државни 

пут II A реда број 100 у границама насељеног места због повећања безбедности учесника 

у саобраћају као и повећања прегледности укључења, искључења и прегледности 

вертикалне саобраћајне сигнализације која је тренутно слабо видљива. Укупна 

површина уклањања шибља и подраста је 25.000 m2. 

-Назив:Услуге уклањања шибља и подраста уз Државни пут II A реда, 

број JН МВ IХ-1-2-15 

-Ознака из ОРН: 77310000 – „услуге садње и одржавање зелених површина“ 
 

1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ. 

“најнижа понуђена цена“ 

 
Запримљена је једна понуда 

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 добављачу: 

Период важења уговора: 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

Остале информације: 

 

Запримљена је само једна понуда која износи 

1.000.000,00  динара без урачунатог ПДВ 

 
Запримљена је само једна понуда која износи 

1.000.000,00  динара без урачунатог ПДВ 

 Запримљена је само једна понуда која износи 

1.000.000,00  динара без урачунатог ПДВ 

 
Запримљена је само једна понуда која износи 

1.000.000,00  динара без урачунатог ПДВ 

 

/ 

31.08.2018. године 

СЗР „Бетон Комерц“ Стјепановић Никола Предузетник, Дунавска бб, 21300 

Беочин, МБР: 53737366, ПИБ: 101485187, кога заступа Никола Стјепановић 

5 дана од дана увођења у посао 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 

до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може 

да буде већа од вредности из члана 39. став1 Закона о јавним набавкама. 

 

/ 


