
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 САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.13 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 

  

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

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове; 

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

      Интернет страница наручиоца:   www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke  

 

2) Врста наручиоца: Градска и општинска  управа 

Врста предмета:  Услуге – јавна набавка мале вредности. 

 

3) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет набавке су услуге: Принудна извршења - уклањање бесправно саграђених и 

постављених објеката; ЈНМВ број 404-140/2019-VII;  ОРН:IA26; 

 

4) За радове, природа и обим радова и основна обелажја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: - 

 

5) Уговорена вредност:  1.576.510,00 динара без ПДВ. 

 

6) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена; 

 

7) Број примљених понуда: Једна  понуда; 

 

8) Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша – 1.576.510,00 динара без ПДВ; најнижа-

1.576.510,00 динара без ПДВ; 

 

9) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша – 1.576.510,00 динара 

без ПДВ; најнижа- 1.576.510,00 динара без ПДВ; 

 

10)  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа у 

заједничкој понуди, члан групе ће делимично извршити предметну набавку, у делу радова на 

принудном извршењу – уклањање бесправно саграђених и постављених објеката на територији 

Града Сремска Митровица; 

 

11)  Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.04.2019. године; 

 

12)  Датум закључења уговора: 08.05.2019. године; 

 

13) Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда -Овлашћени члан групе понуђача 

„Хидрограђевинар-одржавање“ доо Сремска Митровица, Променада 13, шифра делатности: 4211, 

матични број: 21172430, ПИБ 109383603,  законски заступник, директор Жељко Гргић, 

дипл.економиста, члан групе „Хидрограђевинар“ АД Сремска Митровица, Променада 13, 

матични број:08039577, ПИБ:100789702,  законски заступник, директор Милорад Ковачевић, 

грађ.инж. 

 

14)  Период важења уговора: од дана закључења до 31.12.2019. године; 

 

15) Околности које представњају основ за измену уговора: нема основа за измену уговора.                                                                              

http://www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke

