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 Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Сремска Митровица 

Градска управа за опште и заједничке послове 

Дана: 23.10.2015. године 

Сремска Митровица 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА  ЈУН- СЕПТЕМБАР 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 Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана 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...) 

- - - - - - 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

1 Уговор о пружању агенцијских услуга за потребе 

Града 

500.000,00 24.08.2015. Уговор о пружању агенцијских услуга за потребе Града. 
„PAN- SISTEM” DOO из Новог Сада. Вредност уговора је 

600.000,00 динара. 

 

Служба за јавне набавке је у складу са Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица  („Сл. Лист Града“ број 11/14 

и 7/15) и Решења о употрби средстава текуће буџетске резерве број 401-616/2015-II и 401-766/2015-II израдила Измену плана 

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...) 

- - - - - - 

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 Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана 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 Потрошни материјал 

404-188/2015-V 

(OРН: 31000000) 

806.666,67 05.06.2015. Уговори о јавној набавци додељен је понуђачу 

„ВАРМЕЂА ПРОМЕТ“Сремска Митровица. Вредност 

уговора износи: 692.725,34 динара без ПДВ-а односно 

831.270,46 динара са ПДВ-ом 

2. ЈНМВ Текуће поправке и одржавање 

зграда 

(по партијама) 

404-203/2015-V 

(50700000) 

 

1.333.333,33 29.06.2015. Уговор о јавној набавци додељен је понуђачима: 

Партија 1- ЗР „МД КОЛОР“ Сремска Митровица. 

Вредност уговора износи 1.077.500,00 динара без ПДВ-а 

односно 1.293.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Партија 2- ЗР “РОЛОПЛАСТ“ Лаћарак. Вредност 

уговора износи 162.501,03 динара без ПДВ-а односно 

195.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Партија 3- ЗР “РОЛОПЛАСТ“ Лаћарак. Вредност 

уговора износи 37.500,00 динара без ПДВ-а односно 

45.000,00 динара са ПДВ-ом. 

3. ЈНМВ 

 

Намештај 

404-218/2015-V 

(ОРН:39130000) 

1.041.666,67 03.08.2015. Уговори о јавној набавци додељен је понуђачу „ЕУРО 

ОКОВ“ ДОО Београд. Вредност уговора износи: 

425.168,00 динара без ПДВ-а односно 510.201,60 динара са 

ПДВ-ом 

4. ЈНМВ Капитално одржавање зграда- 

Санитарни чвор 

1.916.666,67 15.07.2015. Уговори о јавној набавци додељен је понуђачу „НАША 

ГРАДЊА- CONSTRUCTION“ ДОО Сремска Митровица. 

Вредност уговора износи: 577.427,00 динара без ПДВ-а 

односно 692.912, динара са ПДВ-ом 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. Предмет набавке наруџбеницом Вредност Датум ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 
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број набавке без 

ПДВ-а 

покретања 

набавке 

наруџбеница...) 

1. Одржавање клима уређаја 

404-15/2015-V-23 

250.000,00 03.08.2015. Наруџбеница издата понуђачу „КЛИМАТРОНИК“ 

Сремска Митровица на износ од 249.500,00 динара без 

ПДВ-а.Понуђач није у систему ПДВ-а. 

 

Служба за јавне набавке је у складу са Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана 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. Отворени 

поступак 

Изградња хале за сепарацију 

„По пројекту изградње 

постројења за сепарацију 

отпада у Сремској 

Митровици“ 

404-133/2015-VI 

(ОРН:45220000) 

33.251.451,00 06.08.2015. Обустава поступка јавне набавке услед неприхватљивости 

понуда. 

2. Отворени 

поступак 

Линија за сепарацију 

404-10/2015- VI 

(ОРН:42990000) 

126.999.225,0

0 

06.08.2015. Поднет захтев за заштиту права понуђача. Републичка 

комисија је донела Решење којим се потврђује закључак 

наручиоца. Када се стекну услови наставиће се са 

поступком јавне набавке. 

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 Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана Наручиоца и исти благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 
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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 Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана 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 Рачунари 

404-170/2015-VIII 

(ОРН:30200000) 

2.750.000,00 05.06.2015. Уговори о јавној набавци додељен је понуђачу „АЛТИ“ 

ДОО Чачак. Вредност уговора износи: 2.286.090,00 динара 

без ПДВ-а односно 2.743.308,00 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 Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана Наручиоца и исти благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 
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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...) 

1 Отворени 

поступак 

Санација хабајућег слоја 

синтетичке атлетске подлоге 

атлетске стазе АЦ „Sirmium“ 

404-321/2014-IX 

7.916.666,67 2014. 

година 

Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу „ПЕЈКОМ“  

ДОО Београд. Вредност уговора износи 7.874.000,00 

динара без ПДВ-а односно 9.448.800,00 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. Остале стручне услуге - ХОНОРАРИ  

404-93/2015-IX-7 

391.667,00 24.08.2015. Уговор о набавци услуга додељен је понуђачу 

„СИРМЗАД“ Сремска Митровица. Вредност уговора 

износи 356.400,00 без ПДВ-а. Понуђач није  ус ситему 

ПДВ-а . 

Служба за јавне набавке је у складу са Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана 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 

Датум 

покретања 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 
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ПДВ-а набавке 

- - - - - 

Служба за јавне набавке је у складу са Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана 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 

Осигурање губитка приноса 

меркантилне пшенице засејане 

на територији Града Сремска 

Митровица 

404-236/2015-XI 

(ОРН:66510000) 

14.614.054,00 12.08.2015. Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу „ЕНЕРГО 

ПРОЈЕКТ ГАРАНТ“ а.д. Београд. Вредност уговора 

износи 11.366.649,00 динара без пореза односно 

11.934.981,00 динара са порезом. 

2. Отворени 

поступак 

Геодетске услуге за 

комасациону процену К.О. 

Раденковић 

404-239/2015- XI 

(ОРН:71250000) 

44.309.000,00 11.08.2015. Објављено претходно обавештење. 

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 Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана Наручиоца и исти благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ред. Врста поступка Предмет јавне набавке Процењена Датум ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објавиљивање,  
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број вредност без 

ПДВ-а 

покретања 

поступка 

отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава 

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

1. Отворени 

поступак 

(Заједничка 

набавка) 

Осигурање зграда, имовине и 

запослених 

404-147/2015-XII 

(OРН:66510000 и 66515200) 

4.457.082,00 25.05.2015. Поднет захтев за заштиту права. Поступак понуштен у 

целини. Када се стекну услови, наручилац ће покренути 

поступак јавне набавке.  

2. Отворени 

поступак 

Превоз ученика основних 

школа на територији Града 

Сремска Митровица 

404-193/2015-XII 

(ОРН:60130000) 

20.833.333,00 17.06.2015. Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу „SIRMIUM 

BUS“  ДОО Сремска Митровица. Вредност уговора износи 

20.275.200,00 динара без ПДВ-а односно 24.330.240,00 

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 Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица („Сл. Лист Града“ број 11/14 и 

7/15) израдила Измену плана Наручиоца и исти благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ. 

 

*** 

Служба за јавне набавке је радила на усклађивању аката са Изменама и допунама ЗЈН („Службени гласник РС“ број 68/15) 

који је ступио на снагу 12. августа 2015. године. 

У циљу адекватне примене прописа из области јавних набавки а у вези Измене закона, Служба је посетила семинар 

„Златиборски дани јавних набавки“. 

 

ОСТАЛО: 

 
У периоду јун- септембар 2015. године Служба за јавне набавке је учествовала у спровођењу поступака јавних набавки и набавки 

на које се закон не примењује индиректних буџетских корисника и то: 

 

Месна заједница „Лежимир“ 

ЈНМВ- Текуће поправке и одржавање објеката- Реконструкција крова   на згради месне заједнице Лежимир број:404-39/2015. 

ОРН: 45261000; 

Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 833.333,00 динара без ПДВ-а; 
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Покретање поступка:22.07.2015. године. 

Обустављен поступак јавне набавке; 

 

Месна заједница „Мачванска Митровица“ 

Јавна набавка мале вредности радова- Радови на одржавању путева број:219/2015. 

ОРН: 45233141; 

Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Покретање поступка:12.08.2015. године. 

Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу АД "ПУТЕВИ" из Сремске Митровице. Вредност уговора износи 928.419,00,00 

динара без ПДВ-а односно 1.114.102,80 динара са ПДВ-ом; 

 

 

Месна заједница „Блок Б“ 
Јавна набавка мале вредности радова- Изградња ограде на католичком гробљу у Сремској Митровици број:1/2015. 

ОРН: 22120000; 

Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 2.958.333,00 динара; 

Покретање поступка:22.07.2015. године. 

Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу ЗГР"Украс" из Лаћарак. Вредност уговора износи 2.863.000,00 динара без ПДВ-а 

односно 3.435.600,00 динара са ПДВ-ом; 

 

 

Месна заједница „Чалма“ 

Јавна набавка мале вредности радова- Капитално одржавање пословних зграда- Радови на згради месне канцеларије и месне 

заједнице број:135-01-2015. 

ОРН: 45000000; 

Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 1.250.000,00 динара; 

Покретање поступка:26.08.2015. године. 

Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу "DEKOR LIFE" DOO из Сремске Митровице. Вредност уговора износи 

1.179.095,00 динара без ПДВ-а односно 1.414.914,00 динара са ПДВ-ом; 

 

Месна заједница „Манђелос“ 

Јавна набавка мале вредности радова- Пресвлачење постојећег асфалтног пута који води ка викенд зони у Манђелосу 

број:101/2015. 



 10 

ОРН: 45233141; 

Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а; 

Покретање поступка:11.08.2015. године. 

Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу A.Д. „ПУТЕВИ“ из Сремске Митровице. Вредност уговора износи 2.488.800,00 

динара без ПДВ-а односно 2.986.560,00 динара са ПДВ-ом.  

 

Месна заједница „Салаш Ноћајски“ 

Јавна набавка мале вредности радова- Текуће поправке и одржавање објеката- Паркинг испред дома културе број:1/2015. 

ОРН: 45233200; 

Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 833.333,33 динара без ПДВ-а; 

Покретање поступка:11.08.2015. године. 

Објављена конкурсна документација. 

 

Служба за јавне набавке је обаљала консултације у вези примене ЗЈН са школама, Установама културе и месним заједницама. Такође 

учествовала је у изради Измена плана јавних набавки индиректних буџетских корисника. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                                                ___________________________ 

                                                                                                                                                                   Мирослав Јокић, спец. крим. 


