
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, 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 – Демонтажа азбестних облога са крова и зидова и санација 

вртића „Чуперак“ у Лаћарку – Партија 1 

 

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: Демонтажа и санација објекта „Чуперак“ у Лаћарку, Предшколске установе 

„Пчелица“, по партијама, ОРН: 45111000, 45262660, 45400000, 

       

5) Уговорена вредност:  5.805.470,00  динара без ПДВ;. 

 

6) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена; 

 

7) Број примљених понуда: 1 (једна); 

 

8) Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена 5.805.470,00  динара без 

ПДВ-а; Најнижа понуђена цена 5.805.470,00  динара без ПДВ-а;  

 

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

5.805.470,00  динара без ПДВ-а; Најнижа понуђена цена 5.805.470,00  динара без ПДВ-а; 

 

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

самостално.  

 

11) Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.11.2019. године; 

 

12)Датум закључења уговора: 20.11.2019. године; 

 

13)Основни подаци о добављачу: Зидарска радња „ДМ Градња 2018“, Насеље исток Б2 

број 2/20, Шид, шифра делатности: 4120; матични број:64886100; ПИБ:110515600, коју 

заступа Драган Сокол. 
 

14) Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 140 дана од дана увођења у 

посао 

 

15) Околности које представљају основ за измену уговора: На основа члана 11. уговора. 

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

