
 

  

  
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 

и 68/15),  

 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ 
 

упућује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив Наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за образовање, културу и 

спорт  
Адреса наручиоца: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица  

Интернет страница наручиоца: www.sremskamitrovica.rs 

Врста наручиоца: градска и општинска управа  

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности, Завршни радови на 

осветљењу и уређењу  археолошког локалитета 28 ''Житни трг'' у Сремској Митровици, 

404-198/2018-XI.  
Врста предмета: услуге 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег рачника набавке: Завршни радови 

на осветљењу и уређењу  археолошког локалитета 28 ''Житни трг'' у Сремској 

Митровици  

Шифра из ОРН-а:  

          45112450 – Радови на ископу на археолошком локалитету 

          45454100 – Радови на обнови  

          45212350 – зграде од посебног историјског или архитектонског значаја  

          45316100 – Инсталација спољне расвете  
 

Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора:  

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који буде захтевао мањи аванс односно у случају да су и цена и аванс 

исти по редоследу пријема понуде заведене на писарници Наручиоца  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  

Портал Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Града Сремска 

Митровица, Градска управа за образовање, културу и спорт: www.sremskamitrovica.rs 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 

при запошљавању, уловима рада и сл:  
Министарство финансија www.mfin.gov.rs, Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине www.mpzzs.gov.rs, Агенција за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs, 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Понуда се доставља на адресу Град Сремска Митровица, Градска управа за 

образовање, културу и  спорт, 22 000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, са 

назнаком: “Понуда за јавну набавку - Завршни радови на осветљењу и уређењу  

http://www.sremskamitrovica.rs/
http://www.sremskamitrovica.rs/


археолошког локалитета 28 ''Житни трг'' у Сремској Митровици , 404-198/2018-IX 

- НЕ ОТВАРАТИ”, до 30.04.2018. године, до 10,00 часова.  

Место, време и начин отварања понуде:  

Град Сремска Митровица, Градска управа за образовање, културу и спорт, Светог 

Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица, дана 30.04.2018. године у 11,00 часова, у 

присуству чланова комисије, понуђача и заинтересованих лица.  

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:  
Представник понуђача који је поднео понуду пре почетка поступка, мора предати комисији 

посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда.  

Контакт лице у предметном поступку је: 

- Ђурђица Кардаш у вези постављања питања, на телефон 022/215-2116 

e-mail: djudja.kardas@gmail.com  
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