
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  

  

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину и Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, 

Сремска Митровица, 

    Адреса наручиоца:  Светог Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровица,   

    Интернет страница наручиоца:  http://www.sremskamitrovica..rs/ javne-nabavke     

 

2) Врста наручиоца: Градска и општинска  управа; 
       Врста предмета: Радови – Одабир приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-

приватног партнерства за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно 

рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска 

Митровица са јавним плаћањем, за период од 6 година 

3) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

- 

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: Одабир приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства 

за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање 

локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска Митровица са јавним 

плаћањем, за период од 6 година; (ОРН: 45000000,45100000,45112310-1,45200000, 

45300000,45400000;45233120-6;45233140-2;45233141-9; 45233142-6; 45233220-7;45233221-

4; 45233222-1;45233223-8;45233224-5;45233228-3;66000000, 66100000; 98000000;65000000, 

65500000). 

      Уговорена вредност:  690.803.330,53 динара без ПДВ;. 

5) Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда; 

6) Број примљених понуда: 1 (једна); 

7) Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена 690.803.330,53 динара без 

ПДВ-а; Најнижа понуђена цена 690.803.330,53 динара без ПДВ-а;  

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

690.803.330,53 динара без ПДВ-а; Најнижа понуђена цена 690.803.330,53 динара без ПДВ-а; 

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

заједничкој понуди.  

11) Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.01.2020. године; 

12)Датум закључења уговора: 14.02.2020. године; 

13)Основни подаци о добављачу:  Група понуђача: „Baumeister“ ДОО, ул. Максима 

Горког број 117, Београд, шифра делатности: 4211; матични број: 20891840; ПИБ: 

107893297, кога заступа Лазо Прибишић, дипл.економиста и АД „Сремпут“ из Руме, 

Трг Ослобођења бр. 12, матични број: 08040664, ПИБ: 101339701, кога заступа Иван 

Јелић, дипл.инж.саобраћаја. 
14) Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 6 година рачунајући од 

тренутка потписивања обе уговорне стране. 

15) Околности које представљају основ за измену уговора: - 

http://www.sremskamitrovica.org.rs/cir/javne-nabavke

