
Број:  404-4/18 
Дана:  18.10.2018. 
                                                         
 
На основу члана 39., члана 55.  и. члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки (Сл. гласник РС“, бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности број 404-1/18 од 16.10.2018. године, дана 18.10.2018. године 
 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА „СРЕМ-ГАС“ 
Трг војвођанских бригада 14/I, Сремска Митровица 22000 

 
 

о  б  ј  а  в  љ  у  ј  е  
 

ПОЗИВ 
 

за подношење понуде 
 

1. Назив наручиоца: ЈП „Срем-гас“ 
2. Адреса наручиоца: Трг војвађанских бригада 14/I, Сремска Митровица 
3. Интернет страница Наручиоца: www.sremgas.rs 
4. Врста наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа 
5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
6. Врста предмета: Услуге 

За добра и услуге - опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:     
Поступак јавне набавке број 20/2018 по основу одлуке Наручиоца број 404-1/18 од  16.10.2018. 
године, спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности. 
Предмет јавне набавке је набавка услуга – Услуге мобилне телефоније (двогодишњи уговор)  

Назив и ознака из општег речника набавке:  
64212000 – Услуге мобилне телефоније 
Предмет ове набавке није обликован у више партија. 

7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповоњнија понуда.  
8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:  
Документација се може преузети са http://portal.ujn.gov.rs или на www.sremgas.rs, као и 
непосредно код Наручиоца, на адреси Трг војвађанских бригада 14/I, Сремска Митровица, 
радним данима од 08:00 до 14:00 часова.  

9. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

http://www.sremgas.rs/


исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл. :  

• Пореска управа, Филијала Сремска Митровица, Краља Петра I бр.44, 22000 Сремска 
Митровица,  www.poreskauprava.gov.rs; 

• Град Сремска Митровица, Градска управа за здравствeну, социјалну заштиту живoтнe 
срeдинe, Светог Димитрија бр.13, www.sremskamitrovica.org.rs 

• Национална служба за запошљавање, Филијала Сремска Митровица, Светог Димитрија 
31, 22000 Сремска Митровица  

11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
-  Понуда са варијантама није дозвољена. 
- Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на 
адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,Понуда за јавну набавку број 
20/2018 – Услуге мобилне телефоније - ,,НЕ ОТВАРАТИ“, препорученом поштом или лично на 
адресу Наручиоца – Трг војвођанских бригада 14/I, 22000 Сремска Митровица. На полеђини 
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт. 
Последњи дан рока за подношење понуда је 31.10.2018. године до 12:00 часова. 
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 
неблаговременом. 

12. Место, време и начин отварања понуда: 
 Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, на Тргу војвођанских бригада 14/I, 
22000 Сремска Митровица у сали за састанке, у среду дана 31.10.2018. године са почетком у 13 
часова. Отварање понуда је јавно и могу му присуствовати сва заинтересована лица. 

13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку  
       отварања понуда: 

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају 
имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре почетка отварања 
понуда. 

14. Рок за доношење одлуке:  
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од десет дана од 
дана јавног отварања понуда. 

15. Лице за контакт: Наташа Новаковић, спец.стр.мен. 
16. Остале информације: 

Додатна обавештења и информације заинтересовани могу тражити од наручиоца искључиво у 
писаној форми или путем и-мејла office@sremgas.rs  
 

                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
             


