
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.13 

објављује  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 

 

 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа 

за опште и заједничке послове и имовину; 

      Адреса наручиоца:  Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица,   

      Интернет страница наручиоца:       www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke  

 

1) Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

Врста предмета:  Добра-јавна набавка мале вредности 

 

2) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:   
Гориво за возила; ЈНМВ:404-119/2019-V;    Ознака из ОРН: 09130000; 

 

3) 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: - 

 

4) Уговорена вредност:  3.896.915,84  динара без ПДВ. 

        

5) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена; 

 

6) Број примљених понуда: 1 понуда;   

7) Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша – 3.896.915,84 динара без ПДВ; најнижа-

3.896.915,84 динара без ПДВ; 

        

8) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша – 3.896.915,84  динара 

без ПДВ; најнижа – 3.896.915,84  динара без ПДВ; 

            

9)  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема подизвођача; 

 

10)  Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.03.2019. године; 

 

11)  Датум закључења уговора: 19.03.2019. године;  

 

12) Основни подаци о добављачу:  „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО Батајница,  Царице Јелене 28, шифра 

делатност:4671; матични број:17535439; ПИБ:103223995,  законски заступник, директор Сава 

Кнежевић и члан групе понуђача „ЕКО ПЕТРОЛ“ ДОО, ул. Краља Александра Карађорђевића, 

Сремска Митровица, матични број: 08783373, ПИБ: 102782109, законски заступник директор 

Радомир Матијевић. 

    

13)  Период важења уговора: Дванаест месеци од дана закључења. Утрошком уговорених средстава 

Наручиоца за предметну набавку пре истека рока; 

  

14) Околности које представњају основ за измену уговора: Наручилац може 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.                                                                              

http://www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke

