
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 број 13 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом Уговору о јавној набавци  

 

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска 

управа за опште и заједничке послове и имовину; 

    Адреса Наручиоца:  Светог Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровица   

    Интернет страница Наручиоца: www.sremskamitrovica.rs     

 

2) Врста Наручиоца: Градска и општинска управа 

      Врста предмета: Добра – јавна набавка мале вредности. 

 

3) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Саобраћајна сигнализација са опремом, ОРН: 34928000; број: 404-138/2019-V. 

 

4) 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: - 

       

5) Уговорена вредност:  3.977.631,00 динара без ПДВ-a;. 

 

6) Критеријум за доделу Уговора: Најнижа понуђена цена; 

 

7) Број примљених понуда: Једна; 

 

8) Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена 3.977.631,00 динара без ПДВ-

а; Најнижа понуђена цена 3.977.631,00 динара без ПДВ-а;  

 

9) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена 

3.977.631,00 динара без ПДВ-а; Најнижа понуђена цена 3.977.631,00 динара без ПДВ-а; 

 

10) Део или вредност Уговора који ће се извршити преко подизвођача:  Понуду подноси 

група понуђача са подизвођачем, члан групе понуђача ће извести радове на изради 

хоризонталне и вертикалне сигнализације, док ће подизвођач извести 26% грађевинских радова 

за постављање светлосне сигнализације.  

 

11) Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 03.04.2019. године; 

 

12) Датум закључења Уговора: 15.04.2019. године; 

 

13) Основни подаци о добављачу: „СЕЛМА“ д.о.о. Суботица, (овлашћени члан 

групе), ул. Београдски пут број 58, шифра делатности: 9511; матични број: 08176132; 

ПИБ: 100850484, овлашћено лице, директор Силвија Палош. 

Члан групе: „БОЈА“ д.о.о. Сомбор, ул. Арсенија Чарнојевића број 16. 

Подизвођач: „ПРОЦЕСОР ЕЛЕКТРОНИКА“  д.о.о. Ваљево, ул. Карађорђева број 

120/5. 
 



14) Период важења Уговора: Уговор се закључује на одређено време, закључно са 31.12.2019. 

године. 

 

15) Околности које представљају основ за измену Уговора: нема основа за измену Уговора. 


