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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 услуга – Чишћење 

атмосферских канала, редни број ЈН МВ 1.2.18 и закљученог Уговора о јавној набавци, дана 

25.12.2018. године 

 

Република Србија- Аутономна Покрајина Војводина 

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

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: 

-   Предмет јавне набавке: Чишћење атмосферских канала, редни број ЈН МВ 1.2.18 

- Ознака из ОРН: 90910000- Услуге чишћења 

-     Предмет јавне набавке су Услуге које се однсе на чишћење атмосферских канала у  

Сремским Карловцима , а локације канала су: 

-Канал уз Државни пут IIА реда број 100 и пропуст од Б.С. Кнез Петрол до ретензије. 

-Канал у насељу Браће Дејановић. 

-Канали у улицама: Београдској, Војвођанској, Карађорђевој, Николе Тесле, М. 

Стратимировића, Теодора Крачуна и Карловачког мира. 

-Канал на путу за Стражилово - Стражиловачки поток (од Дворске баште до Карловачке  

гимназије) 

- Сав биљни и остли измуљени отпад неопходно је одвести на локацију коју одреди 

инвеститор на предлог инспектора за заштиту животне средине на удаљености до 5 km од 

локације чишћења. 

и то у свему према спецификацији из конкурсне документације јавне набавке број: ЈН МВ 

1.2.18 

 

4. Уговорена вредност: 3.763.800,00 динара без урачунатог ПДВ  

 

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

 

6. Број примљених понуда: запримљена је једна понуда 

 

7. Највиша и најнижа понуђена цена:   

http://www.sremskikarlovci.rs/
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Запримљена је само једна понуда чија вредност исноси: 3.763.800,00 динара без 

урачунатог ПДВ 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Запримљена је само једна понуда чија вредност исноси: 3.763.800,00 динара без 

урачунатог ПДВ 

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 24. 12. 2018.  године 

 

10. Датум закључења уговора:  25.12.2018. године 

 

11. Основни подаци о извршиоцу:  
 

       „Bulevar Company“ ДОО, за производњу, експорт-импорт, финансијско посредовање 

и услуге, 

Булевар ослобођења бр. 46А,  21000 Нови Сад, МБР: 08743509, ПИБ: 101627445, кога 

заступа Миле Лолић, директор 

 

12. Период важења уговора: рок за пружање услуге је 30 дана од дана увођења у 

посао који ће се констатовати у грађевинском дневнику. 

 

 

 

Комисија за ЈН МВ 1.2.18 

  

 

 

 

 

 


