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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 отвореног поступка јавне набавке за радове – Санирање 

оштећења на јавним површинама након хаварија и атмосферских падавина, редни 

број  ЈН ОП  IХ-1-3-9 и закљученог Уговора о јавној набавци, дана 29.05.2019. 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, 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 су радови: Санирање оштећења на јавним површинама 

након хаварија и атмосферских падавина, редни број  ЈН ОП  IХ-1-3-9 

-Место извршења радова је територија насељеног места Сремски Карловци. 

-Опис радова: Радови за потребу ове набавке спадају у мануелне радове: ручно 

бетонирање малих површина 3м2 до 15м2 у зависности од величине хаварије, ручно 

чишћење атмосферских канала са којих се претходно подигну металне решетке и 

ручно чишћење наноса муља након временских непогода. Очекиване величине су: 

1. око 500m2 бетона дебљине 0.1м (око 50м3 бетона) 

2. око 120 атмосферских решетки дужине 3 до 6 м и запремине 0,3 до 1,2 m3 

3. око 40m3 материјала након временских непогода 

- Ознака из ОРН: 45233141- Радови на одржавању путева, 45233252- радови на 

површинском слоју улица,  

- Набавка није обликована у партијама.  

- Процењена вредност: 1.250.000,00 динара без урачунатог ПДВ, односно 

1.500.000,00 динара са урачунатим ПДВ 

 

4. Уговорена вредност: укупан збир јединичних цена износи  3.760,00 динара без 

урачунатог ПДВ, а реализоваће се према реалним потребама наручиоца до 

вредности опредељених средстава у буџету Општине Сремски Карловци и 

финансијском плану за 2019. годину у износу од 1.250.000,00 динара без 

урачунатог ПДВ. 

 

http://www.sremskikarlovci.rs/
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5. Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“  

 

6. Број примљених понуда: запримљена је једна понуда 

 

7. Највиша и најнижа понуђена цена:   
Запримљена је само једна понуда чији укупан збир јединичних цена износи  

3.760,00 динара без урачунатог ПДВ, а реализоваће се према реалним 

потребама наручиоца до вредности опредељених средстава у буџету Општине 

Сремски Карловци и финансијском плану за 2019. годину у износу од 

1.250.000,00 динара без урачунатог ПДВ. 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Запримљена је само једна понуда чији укупан збир јединичних цена износи  

3.760,00 динара без урачунатог ПДВ, а реализоваће се према реалним потребама 

наручиоца до вредности опредељених средстава у буџету Општине Сремски 

Карловци и финансијском плану за 2019. годину у износу од 1.250.000,00 динара 

без урачунатог ПДВ. 

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27. 05. 2019.  године 

 

10. Датум закључења уговора:  29. 05. 2019. године 

 

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

Јавно комунално предузеће „БЕЛИЛО“ ,Трг Бранка Радичевића 1, Сремски 

Карловци ,кога заступа Лазар Павловић, МБР: 20627522 и ПИБ: 106547417 

 

12. Период важења уговора: рок за извођење радова је 12 месеци од дана 

закључења уговора. 

 

 

 

Комисија за ЈН ОП IХ-1-3-9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


