
 

 

 

 

  

  
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 

и 68/15),  

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
упућује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив Наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица,  
Адреса наручиоца: Светог Димитрија 10, 22 000 Сремска Митровица  

Интернет страница наручиоца: www.zavodsm.rs  

Врста наручиоца: установа-култура  

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у отвореном поступку, Конзерваторски 

радови на фасади објекта Галерије ''Лазар Возаревић'' у Сремској Митровици-прва фаза, 

ЈН 1.3.5/2020.  

Врста предмета: радови  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег рачника набавке: Отворени 

поступак, Конзерваторски радови на фасади објекта Галерије ''Лазар Возаревић'' у 

Сремској Митровици-прва фаза, ЈН 1.3.5/2020  

Шифра из ОРН-а:  

45454100 – радови на обнови 

45212350-зграде од посебног историјског и архитектонског значаја 
Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који буде извучен жребом уз присуство чланова Комисије и 

представника понуђача  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  

Портал Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Завод за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица: www.zavodsm.rs  

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 

при запошљавању, уловима рада и сл:  

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

22000  Сремска Митровица   

Светог Димитрија 10,  

телeфон: 022/621568, факс: 022/621568  

E-mail: sm.zzksm@neobee.net 

жиро рачун: 840-107664-49  

ПИБ 100517207;  

мат. број: 08015902; шифра дел: 9103 

 
                   Број: 347-01/20-5 

                  Датум: 11.06.2020. године 

 



Министарство финансија www.mfin.gov.rs, Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине www.mpzzs.gov.rs, Агенција за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs, 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Понуда се доставља на адресу Завод за заштиту споменика културе Сремска 

Mитровица, Светог Димитрија 10, 22 000 Сремска Митровица, са назнаком: “Понуда за 

јавну набавку - Конзерваторски радови на фасади објекта Галерије ''Лазар 

Возаревић'' у Сремској Митровици-прва фаза ЈН 1.3.2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, до 

13.07.2020. године, до 12,00 часова.  

Место, време и начин отварања понуде:  
Завод за заштиту споменика културе Сремска Mитровица, Светог Димитрија 10, 22000 

Сремска Митровица I спрат, канцеларија број 7, дана 13.07.2020. године у 12,30 часова, 

у присуству чланова комисије, понуђача и заинтересованих лица.  

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:  
Представник понуђача који је поднео понуду пре почетка поступка, мора предати комисији 

посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда.  
Лице за контакт: Љиљана Богић ljilja.pravnik@gmail.com.   
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