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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 

14/15; 68/15 и 41/19 ),  а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке  услуга – 

Израда геомеханичких елабората за потребе израде ПДР-а, Ешиковачки виногради и ПДР-

а, Међународног путничког пристаништа   , ЈН МВ 1.2.7 и закљученог Уговора о јавној 

набавци, дел.број. 404-51/2020-II-8 од  дана 22.07.2020. године деловодни број наручиоца, 

и 29.07.2020. године дел.бр. 296/2020 деловодни број Вршиоца услуга. 

 

Република Србија- Аутономна Покрајина Војводина 

Општинска управа Општине Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића бр. 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: Општинска управа  

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: 

       -   Предмет јавне набавке Израда геомеханичких елабората за потребе израде   

            ПДР-а, Ешиковачки виногради и ПДР-а, Међународног путничког      

            пристаништа     

           - Ознака из ОРН: 71300000 – Техничке услуге 

 

4. Уговорена вредност: 3.499.000,00 динара без урачунатог пдв-а.  

 

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

 

6. Број примљених понуда: запримљена је 1 ( једна) 

 

7. Највиша и најнижа понуђена цена:   

 

Највиша понуђена цена износи:3.499.000,00динара без урачунатог пдв-а 

Најнижа понуђена цена износи: 3.499.000,00 динара без урачунатог пдв-а 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена износи: 3.499.000,00 динара без урачунатог пдв-а 

Најнижа понуђена цена износи: 3.499.000,00 динара без урачунатог пдв-а 

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.07. 2020.  године 

 

http://www.sremskikarlovci.rs/
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10. Датум закључења уговора:  22.07.2020. године 

 

11. Основни подаци о добављачу: 
 

                  Понуда  понуђача : „ AG UNS Arhitektonsko građevinski institut “ д.о.о. из Новог   

                 Сада, улица: Др. Ђорђа Јоановића бр.4, мат.бр:20734639 ; ПИБ: 107062214,кога   

                 заступа Драгомир Радовановић , директор. 

 

12. Период важења уговора: 31.12.2020.године. 

Због неопходности  исходовања услова и дозвола од надлежних органа 

 Од стране Извршиоца услуга, наручилац предвиђа могућност продужетка рока 

важења уговора. 

 

13. Околности које представљају основ измене уговора: Евентуално законом 

дозвољене измене уговора ће се вршити по постизању обостраног споразума 

уговорних страна, анексом уговора у складу са законом о Јавним набавкама, 

законом о облигационим односима, и другим важећим прописима који 

регулишу ову област. 

 

 

 

Комисија за ЈН МВ 1.2.7 

 

 

 

 

 

 

 


