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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 – Уградња 

успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у улицама са 

повећаним интезитетом саобраћаја, редни број  ЈН МВ  IX-1-3-2 и закљученог Уговора 

о јавној набавци, дана 25.03.2019. 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: Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у 

зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број  ЈН МВ  IX-

1-3-2 

- Ознака из ОРН: 45233150- Радови на успоравању саобраћаја 

                                    45233290- Постављање саобраћајних знакова 

 

 -     Предмет јавне набавке: Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) 

у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број  ЈН МВ  IX-

1-3-2. Због повећања безбедности учесника у саобраћају неопходно је извршити 

уградњу десет успоривача саобраћаја који су предвиђени саобраћајним Пројектом 

повећања безбедности саобрћаја у насељеном месту Сремски Карловци на следећим 

локацијам: 

 Улица Петроварадинска  

 Улица Митрополита Стратимировића  

 Улица Белило  

 Улица Карловачких ђака  

 Улица Браће Анђелић 2  

 

4. Уговорена вредност: 944,000,00 динара без урачунатог ПДВ  

 

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

 

6. Број примљених понуда: запримљена је једна понуда 

 

http://www.sremskikarlovci.rs/
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7. Највиша и најнижа понуђена цена:   
Запримљена је само једна понуда чија вредност исноси: 944,000,00 динара без 

урачунатог ПДВ 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Запримљена је само једна понуда чија вредност исноси: 944,000,00 динара без 

урачунатог ПДВ 

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25. 03. 2019.  године 

 

10. Датум закључења уговора:  25. 03. 2019. године 

 

11. Основни подаци о извођачу радова који је понуду поднео са подизвођачем::  
 

       ДОО „САША ИНЖЕЊЕРИНГ“, ТЦ Бригадира Ристића 25 Л 11, 23000 Зрењанин 

кога заступа Александар Јанковић, МБР: 20116951и ПИБ: 104222098 

Подизвођач: 

ДОО „SMART TRAFFIC“, Јалијска прва бр.25 из Сремскe Митровице 

кога заступа Снежана Јовановић, МБР: 20655968 и ПИБ: 106668546 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је 20%, а део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач су позиције 2,3,4 (набавка и уградња топлопонцикованих стубова, набавка и уградња  

вертикалних саобраћајних знакова и хоризонтално обележавање изграђених успоривача). 

 

12. Период важења уговора: рок за пружање услуге је 50 календарских дана од 

дана увођења у посао који ће се констатовати у грађевинском дневнику. 

 

 

 

Комисија за ЈН МВ IХ-1-3-2 

  

 

 

 

 

 

 

 


