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На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012 ,14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  404-

241/2018 –V донете 21.05.2018. године 

 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Сремска Митровица, ул. Св. Димитрија број 13 

 

У  П  У  Ћ  У  Ј  Е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
1. Подаци о наручиоцу и врста наручиоца: 

 
Назив наручиоца Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 
Седиште наручиоца Светог Димитрија 13, Сремска Митровица 
Интернет страница наручиоца  www.sremskamitrovica.rs 
Врста наручиоца Градска и општинска управа 
Одговорно лице Мирослав Јокић 
Матични број 08898774 
ПИБ 105935357 

 

Предмет јавне набавке - услуге, Израда пројектне документације и извођење 

радова на постављању терена са вештачком травом  – ОРН-39293300- 

Вештачка трава  

 

2. Врста поступка: Отворени поступак. 

 

3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, наводи проценат вредности 

набавке који се извршава преко подизвођача (максимум 50%). 

 

4. Предмет набавке је обликован по партијама. 

 

               Предмет набавке није обликован по партијама. 

 

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

                                                       

6. Начин преузимања конкурсне документације: Заинтересована лица могу 

преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 

страници www.sremskamitrovica.rs/Dokumenta/javne-nabavke, где су Позив за подношење 

понуда и конкурсна документација доступни. 

 

7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду у 

затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може 

са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, путем поште или  непосредно – лично на 

адресу   Град Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр. 13, са НАПОМЕНОМ:  

" Израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена 

са вештачком травом  , бр. 404-241/2018-V“  не отварати, најкасније до 25.06.2018. 

године до 10:00 часова. Понуду послати у 1 (једном) примерку. 
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Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и 

запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 

8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда спроводи се одмах након 

истека рока за подношење понуда односно истог дана, тј. 25.06.2018. године у 11,00 часова 

у просторијама Градске управе Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр. 13, у 

присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. Отварање понуда је јавно и може 

му присуствовати свако заинтересовано лице. 

 

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

понуда:  
У поступку отварања понуда могу активно учествовати опуномоћени представници 

понуђача.  

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 

присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији за ЈН предају писмена 

пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда. Пуномоћје мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 

стране одговорног лица понуђача. 

 

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у 

року од 25 (двадесет и пет) дана од дана јавног отварања понуда.  

 

11. Лице за контакт: Понуђач може у писаном облику тражити од Наручиоца  додатне 

информације или појашњења у вези Конкурсне документације. За технички део контакт 

особа је Александар Спајић , телефон 064/8894701, e-mail адреса: spajmik@ptt.rs 

И Ђурђица Кардаш, телефон 022/215 2116 локал 2116,  djudja.kardas@gmail.com.  
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