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 Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Сремска Митровица 

Градска управа за опште и заједничке послове 

Дана: 31.12.2015. године 

Сремска Митровица 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА  ОКТОБАР- ДЕЦЕМБАР 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...) 

- - - - - 
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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 Новогодишњи поклони 250.000,00 03.12.2015. Уговор додељен понуђачу „Рачуноводствени Биро“ 

СРемска Митровица. Вредност уговора је 180.510,00 

динара без ПДВ-а односно 216.612,00 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...) 

- - - - - 

 

 

 

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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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 Мобилна телефонија 

404-333/2015-V 

(ОРН:64212000) 

 

1.083.333,00 01.12.2015. Уговори о јавној набавци додељен је понуђачу „Телеком 

Србија“ А.Д. Београд. Вредност уговора износи: 

1.083.333,00 динара без ПДВ-а односно 1.300.000,00 

динара са ПДВ-ом 

2. Отворени 

поступак 

Изградња пословног објекта у 

К.О. Манђлос 

404-300/2015-V 

(45213000) 

 

12.500.000,00 22.10.2015. Уговори о јавној набавци додељен је понуђачу „ГАТ“ 

ДОО Нови Сад. Вредност уговора износи: 9.862.190,00 

динара без ПДВ-а односно 11.913.564,00 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. - - - - 

 

 

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 

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. 

2. ЈНМВ Израда Генарлног пројекта 

заштите Ср. Митровице и 

4.583.333,33 13.11.2015. Уговори о јавној набавци додељен је понуђачу 

„ХИДРОЗАВОД ДТД“ Нови Сад (овлашћени члан 
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Мач. Митровице од великих 

вода 

(ОРН:73210000) 

групе). Вредност уговора износи: 3.910.000,00 динара без 

ПДВ-а односно 4.680.000,00 динара са ПДВ-ом 

3. ЈНМВ Ветеринарске услуге 

404-287/2015- VI 

(ОРН:85200000) 

1.666.666,00 16.11.2015. Уговори о јавној набавци додељен је понуђачу 

ВА„ТЕОДОСИЋ-ВЕТ“ Сремска Митровица. Вредност 

уговора износи: 1.666.666,00 динара. 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

 

 

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...) 

- - - - - 

 

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 Рачунарска опрема за пројекат 

„My project“ 

115.000,00 10.12.2015. Обустављен поступак. 
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404-332/2015-VIII 

(ОРН:30200000) 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

 

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 ЈНМВ Закуп клизалишта 

404-311/2014-IX 

(ОРН: 45223800) 

1.333.333,33 03.11.2015. Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу 

„ГЕМТЕХНИК“  ДОО Београд. Вредност уговора износи 

1.090.000,00 динара без ПДВ-а односно 1.308.000,00 

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...) 

- - - - - 

 

 

 

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 
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Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

 

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 

Геодетске услуге за 

комасациону процену К.О. 

Раденковић 

404-239/2015- XI 

(ОРН:71250000) 

44.309.000,00 11.08.2015. Уговор о јавној набавци додељен је понуђачима: 

„Геопројект“ ДОО Ср. Митровица (овлашћени члан групе 

понуђача). Вредност уговора износи 45.500.000,00 динара 

без пореза односно 54.600.000,00 динара са порезом. 

НАРУЏБЕНИЦА 
Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

 

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...) 

1. Отворени 

поступак 

(Заједничка 

набавка) 

Осигурање зграда, имовине и 

запослених 

404-147/2015-XII 

(OРН:66510000 и 66515200) 

3.099.415,00 30.10.2015. Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу „DDOR“  

Нови Сад. Вредност уговора износи 2.2058.093,64 динара 

без ПДВ-а односно 2.114.445,07 динара са порезом. 

- - - - - - 

НАРУЏБЕНИЦА 
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Ред. 

број 

Предмет набавке наруџбеницом Вредност 

набавке без 

ПДВ-а 

Датум 

покретања 

набавке 

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата 

наруџбеница...) 

- - - - - 

 

*** 

 

ОСТАЛО 

 
У периоду октобар- децембар 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; 

Покретање поступка: 04.11.2015. године. 

Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу ГП „ИЗГРАДИТЕЉ“ ДОО  из Богатића. Вредност уговора износи 

782.750,00динара без ПДВ-а односно 939.300,00 динара са ПДВ-ом; 

 

Месна заједница „Чалма“ 

Јавна набавка мале вредности радова- Грађевински и грађевинско занатски радови за објекат капеле у Чалми, број:23/2015. 

ОРН: 45000000; 

Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 783.526,00 динара; 

Покретање поступка:09.10.2015. године. 

Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу "ТЕХНО ПЛАН 014" DOO из Ваљево. Вредност уговора износи 767.694,61 динара 

без ПДВ-а односно 921.233,53 динара са ПДВ-ом; 

 

Месна заједница „Слободан Бајић- Паја“ Сремска Митровица 

Јавна набавка мале вредности радова- Радови на реконструкцији паркинг простора и тротоарана подручју МЗ број:130/2015. 

ОРН: 45233000; 

Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 872.333,00 динара без ПДВ-а; 

Покретање поступка:15.10.2015. године. 
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Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу „БОРАД“ ДОО из Сремске Митровице. Вредност уговора износи 826.610,00 

динара без ПДВ-а односно 991.932,00 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. 

Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу АД "ПУТЕВИ" из Сремске Митровице. Вредност уговора износи 814.250,00 

динара без ПДВ-а односно 977.100,00 динара са ПДВ-ом; 

. 

 

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. 


