
На основу члана 109. 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 бр.13 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о обустави поступка о јавној набавци 

  

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за 

опште и заједничке послове и имовину; 

      Адреса наручиоца:  Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица,   

      Интернет страница наручиоца:  www.sremskamitrovica.rs  

 

2) Врста наручиоца: Градска и општинска  управа 

Врста предмета:  Добра – јавна набавка мале вредности. 

 

3) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет набавке су добра: Партија 1 - Тонери, материјал за компјутерске штампаче и 

фотокопир апарате ; ЈНМВ број 404-48/2019-V;  ОРН: 30192000; 

 

4) За радове, природа и обим радова и основна обелажја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: - 

 

5) Процења вредност:  1.250.000,00 динара без ПДВ. 

 

6) Број примљених понуда и податке о понуђачима: Примљене су 4 понуде за предметну јавну 

набавку следећих понуђача: 

1. „АMPHORA“ ДОО Београд, Булевар Војводе Мишића бр. 10; матични број:07470916; 

ПИБ:100037820,  законски заступник директор  Биљана Марковић. 

2. ДОО „ОЛИМПИЈА 90-е“  Чачак, ул.Синђелићева 32, Чачак, матични број: 07835019, ПИБ: 

101292393, законски заступник, директор Мунић Витомир. 

3. „SMARTPRINT“  doo  Суботица,  Пап Пала 17;  матични број:20598573; ПИБ:106423473,  

законски заступник, директор Милош Тајков. 

4. РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ДОО Сремска  Митровица, Краља Петра I 53; матични 

број:08418055; ПИБ:100799242,  законски заступник, директор Бранислав Вукмир. 

 

7) Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке мале вредности – Канцеларијски 

материјал – Партија 1 - Тонери, материјал за компјутерске штампаче и фотокопир апарате се 

обуставља на основу Одлуке о обустави поступка бр. 404-48/2019-V од 27.02.2019.године, пошто 

нису испуњени услови за доделу уговoра, достављене понуде су неприхватљиве. 

 

8) Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће се поново спроводити када се стекну 

законски услови. 

 

                                                                           

http://www.sremskamitrovica.rs/

