
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ 

Ш А Б А Ц 

Број: 87-1/18 

Датум: 19.07.2018. године 

 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 

68/15) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке одговорног лица наручиоца о покретању поступка 

набавке од 19.07.2018. године 

 

  

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА 

 “СРЕМ-МАЧВА” ШАБАЦ 

 Шабац, Хајдук Вељкова бб 

 о б ј а в љ у ј е  

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 у поступку набавке Инвестиционо одржавање на депонији – Ограда 

  

 

1) Назив и седиште Наручиоца: ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац, Хајдук Вељкова бб 

2) Врста наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа 

3) Интернет адреса Наручиоца: www.srem-macva.rs 

4) Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се не примењује закон о јавним 

набавкама  

5) Назив и ознака из општег речника набавке: Инвестиционо одржавање на 

депонији – Ограда 

6) Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена  

7) Начин  преузимање конкурсне документације – спецификације: позивом од 

стране наручиоца 

8) Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и 

подносе у складу са конкурсном документацијом - специфкацијом и позивом за 

подношење понуда. 

Понуде се достављају у запечаћеној коверти на адресу: ЈКП „ Срем-Мачва“,  

Св.Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица са назнаком:„НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за 

набавку – Инвестиционо одржавање на депонији - ограда“ 

 

На полеђини коверте обавезно назначити пун назив, седиште и контакт телефон 

понуђача. 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до петка  

27.07.2018. године до 12,00 часова. Благовремена понуда је понуда примљена од 

стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуде. Ако је понуда 

поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се   неблаговременом. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

9) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда, извршиће Комисија за 

набавку Наручиоца истог дана, односно у петак 27.07.2018. године у 12,15 часова у 

просторијама предузећа, Св.Димитрија 13 у Сремској Митровици. 

 



10) Особа за контакт: Иван Артуков 022/810-099. 

            Одговорно лице Наручиоца 

В.Д. директора ЈКП „Срем-Мачва“ 

   Шабац 

______________________________ 

    Ђорђе Гршић, дипл. правник 


