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 Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Сремска Митровица 

Градска управа за опште и заједничке послове 

Дана: 03.03.2015. године 

Сремска Митровица 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА  ЈАНУАР- ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање, 

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

- - - - - - 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

 

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти благовремено 

проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 
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ГРАДОНАЧЛЕНИК 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,  

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

1. ЈНМВ Поклони по партијама 

404-101/2015-II 

(ОРН:18530000) 

 

500.000,00 24.02.2015. Окачен позив и конкурсна документација на сајту 

Наручиоца и Порталу јавних набавки 24.02.2015. 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

1. Промотивне активности Града 200.000,00 11.02.2015. Уговор додељен понуђачу „PRINCIP PRES“ DOO Београд. 

Уговорена вредност износи 160.000,00 динара без ПДВ-а 

односно 192.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти благовремено 

проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,  

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

1. ЈНМВ Услуге штампања службеног 

листа Града Сремска 

Митровица  

404-26/2015-IV 

(ОРН:79823000) 

738.833,00 23.01.2015. Уговор о јавној набавци је додељен Понуђачу„ЛОЛА 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО“ Београд. Вредност уговора износи 

738.833,00 динара без ПДВ-а односно 886.600,00 динара са 

ПДВ-ом. 
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НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти благовремено 

проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање, 

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

1. ЈНМВ Заштита имовине по партијама 

404-17/2015-V 

(OРН:79713000) 

1.170.000,00 22.01.2015. Уговори о јавној набавци су додељен Понуђачу 

„NINTEL“DOO Сремска Митровица. Вредност уговора 

износи: Партија 1- 666.000,00 динара без ПДВ-а односно 

799.200,00 динара са ПДВ-ом; Партија 2- 441.000,00 

динара без ПДВ-а односно 529.200,00 динара са ПДВ-ом; 

2. Отворени 

поступак 

Гориво за возила 

404-16/2015-V 

(ОРН:09130000) 

3.933.333,00 20.01.2015. Уговор о јавној набавци је додељен Понуђачу „EKO-

PETROL“DOO Сремска Митровица. Вредност уговора 

износи 3.914.584,00 динара без ПДВ-а односно 

4.697.501,40 динара са ПДВ-ом;  

3. ЈНМВ Услуге чишћења 

404-33/2015-V 

(ОРН:90919200) 

1.750.000,00 29.01.2015. Уговор о јавној набавци је додељен Понуђачу 

„GOODHOUSE“DOO Београд. Вредност уговора износи 

1.729.684,00 динара без ПДВ-а односно 2.075.620,80 

динара са ПДВ-ом; 

4. ЈНМВ Материјал за угоститељство 

по партијама 

404-43/2015-V 

(ОРН:15000000) 

1.500.000,00 03.02.2015. Уговори о јавној набавци су додељен Понуђачу „MAČAK 

M&D“DOO Сремска Митровица. Вредност уговора 

износи: Партија 1- 142.530,39 динара без ПДВ-а односно 

169.573,00 динара са ПДВ-ом; Партија 2- 1.288.542,35 

динара без ПДВ-а односно 1.546.250,82 динара са ПДВ-ом; 
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5. ЈНМВ Канцеларијски материјал по 

партијама 

404-38/2015-V 

(ОРН:30192000) 

2.500.000,00 06.02.2015. Окачен позив и конкурсна документација на сајту 

Наручиоца и Порталу јавних набавки 09.02.2015. 

6. ЈНМВ Резервни делови за возила 

404-35/2015-V 

(ОРН:34330000) 

1.180.000,00 06.02.2015. Окачен позив и конкурсна документација на сајту 

Наручиоца и Порталу јавних набавки 11.02.2015. 

Наручилац је донео одлуку о додели уговора 23.02.2015. 

године. 

7. ЈНМВ Текуће поправке и одржавање 

возила 

404-35/2015-V 

(ОРН:50110000) 

975.000,00 06.02.2015. Окачен позив и конкурсна документација на сајту 

Наручиоца и Порталу јавних набавки 11.02.2015. 

Наручилац је донео одлуку о додели уговора 23.02.2015. 

године. 

8. ЈНМВ Набавка аутомобила 

404-36/2015-V 

(ОРН:34100000) 

1.333.333,00 29.01.2015. Окачен позив и конкурсна документација на сајту 

Наручиоца и Порталу јавних набавки 06.02.2015. 

Наручилац је донео одлуку о додели уговора 23.02.2015. 

године. 

9. ЈНМВ Набавка електричне енергије 

404-21/2015- V 

(ОРН:09310000) 

2.695.000,00 20.01.2015. Уговор о јавној набавци је додељен Понуђачу „ЕПС 

Снабдевање“ДОО Београд. Вредност уговора износи 

2.695.000,00 динара без ПДВ-а односно 3.234.000,00 

динара са ПДВ-ом; 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

1. Каско осигурање возила 

404-15/2015-V-1 

100.000,00 16.01.2015. Наруџбеница издата понуђачу „Дунав осигурање“ а.д.о. 

филијала Сремска Митровица на износ од 95.074,00 

динара без пореза односно 99.827,70 динара са 

припадајућим порезом. 

2. Стручна литература- Новине и часописи 

404-15/2015-V-3 

65.000,00 16.01.2015. Уговор о набавци је додељен Понуђачу „PRESS PLUS“ 

ДОО Сремска Митровица. Вредност уговора износи 

64.049,96 динара без ПДВ-а односно 70.460,00 динара са 

ПДВ-ом; 

3. Израда пројекта за месне канцеларије и 

амбуланте 

404-15/2015-V-4 

83.333,00 20.01.2015. Наруџбеница издата понуђачу  Пројектни биро „КРУГ 

ПЛУС“  Сремска Митровица на износ од 80.000,00 динара 

без ПДВ-а односно 96.000,00 са ПДВ-ом. 

4. Рушење месне канцеларије Манђелос 250.000,00 27.01.2015. Наруџбеница издата понуђачу  ДВП „ХИДРОСРЕМ“  
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404-15/2015-V-5 Сремска Митровица на износ од 249.922,,00 динара без 

ПДВ-а односно 299.906,40 динара са ПДВ-ом. 

5. Услуге штампања 

404-15/2015-V-6 

225.000,00 13.02.2015. Наруџбеница издата понуђачу  „MEDIA PLUS“  Сремска 

Митровица на износ од 220.000,00 динара без ПДВ-а – 

понуђач није у систему ПДВ-а. 

6. Инвентар за одржавање хигијене 

404-15/2015-V-7 

208.333,33 20.02.2015. Уговор о набавци је додељен Понуђачу „MG“ ДОО Нови 

Сад. Вредност уговора износи 187.920,00 динара без ПДВ-

а односно 225.504,00 динара са ПДВ-ом; 

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти благовремено 

проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање, 

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

1. ЈНМВ Трошкови принудних 

извршења 

404-97/2015-VI 

(ОРН:IA26) 

1.250.712,00 25.02.2015. Окачен позив и конкурсна документација на сајту 

Наручиоца и Порталу јавних набавки 27.02.2015. 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти 

благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

- Објављено претходно обавештење о намери Наручиоца да покрене поступак јавне набавке добара- Линија за 

сепарацију. 
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,  

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

- - - - - - 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти благовремено 

проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,  

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

1. ЈНМВ Одржавање рачунара 

404-71/2015-VIII 

(ОРН:50311400) 

500.000,00 05.02.2015. Уговор о набавци је додељен Понуђачу „Infolab“ Сремска 

МИтровица. Вредност уговора износи 498.000,00 динара 

без ПДВ-а односно 597.600,00 динара са ПДВ-ом; 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти 

благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 
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- Објављено претходно обавештење о намери Наручиоца да покрене поступак јавне набавке услуга- Финасијске услуге 

кредита. 

-  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,  

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

- - - - - - 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

1. Материјал за школски и раднички спорт 

404-93/2015-IX-1 

391.666,67 02.02.2015. Наруџбеница издата понуђачу „Agripino“ DOO Нови Сад 

на износ од 390.000,00 динара без ПДВ-а односно 

468.000,00 динара са ПДВ-ом. 

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти благовремено 

проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање, 

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

- - - - - - 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 
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- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти благовремено 

проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање, 

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

1. Отворени 

поступак 

Услуге пољочувара 

404-83/2015- XI 

(ОРН:79713000) 

8.333.333,00 20.02.2015. Окачен позив и конкурсна документација на сајту 

Наручиоца и Порталу јавних набавки 26.02.2015. 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти благовремено 

проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. 

број 

Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

поступка 

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објавиљивање,  

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...) 

- - - - - - 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 
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- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила план јавних набавки Наручиоца и исти благовремено 

проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                                                ___________________________ 

                                                                                                                                                                   Мирослав Јокић, спец. крим. 


