
На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“ Сл. гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у отвореном поступку и начину доказивања испуњености услова(„Сл.гласник 

РС“ број 86/15) и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: 404-106/2018 –XI од 

21.03.2018. године 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.13 

                                                                                 оглашава 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

у отвореном поступку јавне набавке услуга: 

 
Осигурање губитка приноса на бази индекса на нивоу општине за  меркантилни  кукуруз  

засејан  на територији града Сремска Митровица у 2018. години од свих климатских, 

природних и биолошких ризика ризика а укључујући и штете настале услед града(туче), олује, 

суше, пролећног мраза, дејства болести, штеточина, лошег ницања, дејства високе температуре, 

неравномерног распореда падавина током вегетационог периода, недостатка дубинске влаге, 

неодговарајуће влажности ваздуха и било ког ненаведеног климатског, природног и биолошког 

утицаја на усев 

1. Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за пољопривреду и заштиту 

животне средине  Града Сремска Митровица, ПИБ: 105935357, матични број: 08898774, шифра 

делатности 8411, ЈБКЈС: 80322 

Седиште наручиоца: Светог Димитраија број 13, Сремска Митровица 

Врста наручиоца: органи државне управе 

Интернет страница наручиоца: http://www.sremskamitrovica.rs/kategorija.php?cat_id=70  

 

2. Предмет јавне набавке су услуге - Набавка услуга осигурање губитка приноса на бази 

индекса на нивоу општине за  меркантилни  кукуруз  засејан  на територији града Сремска 

Митровица у 2018. години од свих климатских, природних и биолошких ризика ризика а 

укључујући и штете настале услед града(туче), олује, суше, пролећног мраза, дејства болести, 

штеточина, лошег ницања, дејства високе температуре, неравномерног распореда падавина 

током вегетационог периода, недостатка дубинске влаге, неодговарајуће влажности ваздуха и 

било ког ненаведеног климатског, природног и биолошког утицаја на усев (ОРН-  66510000-

услуге осигурања). 
 

3. Врста поступка: Јавна набавка у отвореном поступку 

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора у отвореном поступку.   

5. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, наводи се проценат вредности који 

се извршава преко подизвођача( максимум 50%). 

http://www.sremskamitrovica.rs/kategorija.php?cat_id=70


6.  Број партија: Понуда није обликована по партијама. 

7. Критеријум за оцењивање понуда је: Критеријум за оцењивање понуде је најнижа 

понуђена цена. 

8. Начин преузимања конкурсне документације: Заинтересована лица могу преузети 

конкурсну документацију на интернет страници наручиоца и Порталу Управе за јавне набавке.  

9.  Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду на 

писарници Градске управе Града Сремска Митровица, доставља Комисији за ЈН Градске 

управе за пољопривреду и заштиту животне средине, Сремска Митровица, ул.Светог 

Димитрија бр.13 у затвореној и запечаћеној коверти са назанаком- Осигурање губитка 

приноса на бази индекса на нивоу општине за  меркантилни  кукуруз  засејан  на 

територији града Сремска Митровица у 2018. години од свих климатских, природних и 

биолошких ризика ризика а укључујући и штете настале услед града(туче), олује, суше, 

пролећног мраза, дејства болести, штеточина, лошег ницања, дејства високе температуре, 

неравномерног распореда падавина током вегетационог периода, недостатка дубинске 

влаге, неодговарајуће влажности ваздуха и било ког ненаведеног климатског, природног 

и биолошког утицаја на усев  „НЕ ОТВАРАТИ„ (ЈН-отворени поступак број: 404-

106/2018-XI) до 23.04.2018. године  до 09,00 часова, а на полеђини назив понуђача, адреса, 

контакт особа и телефон. 

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 23.04.2018. 

године, у 10,00 часова у просторијама Града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр.13, 

Сремска Митровица, у присуству чланова Комисије и  овлашћених представника понуђача.  

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку oтварања 

понуда: Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну 

набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код 

понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

14. Лице за контакт: Комисија за јавну набавку радова, рб.1.2.4, , ул.Светог Димитрија 

бр.13, и-мејл: nikoladirekcijasm@gmail.com.У вези припремања понуде понуђач може 

у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације и објашњења, контакт 

особа, Никола Милованчевић, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова..            

 

 

 

mailto:nikoladirekcijasm@gmail.com

