
Број:108/2018-10 

Дана: 19.07.2018. године 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

 

 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) 

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СВЕТОГ ДИМИТРИЈА БР. 6 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору  

  

1) Назив наручиоца: Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица ДОО 

Сремска Митровица 

Седиште наручиоца: Светог Димитрија бр. 6, Сремска Митровица 

Интернет страница наручиоца: http://www.arrsm.rs   

2) Врста наручиоца: Остале организације- агенција 

3) Врста предмета: Услуге- Услуге агенције за ангажовање лица;  

 

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке су услуга агенције за ангажовање лица која ће бити ангажована на 

пословима промоције и спровођења ИПАРД програма, промоције и спровођења мера 

дефинисаних Правилником о малим количинама примарних производа које служе за 

снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се 

односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла, помоћног физичког 

радника, предавача/тренера/водитеља трибина и осталих програма у оквиру стручних 

скупова у различитим тематским областима као и на осталим пословима ван делокруга 

Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица, ОРН: 79621000; 

 

5) Уговорена вредност: највише до 833.333,00  динара без ПДВ; 

 

6) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена- агенцијска провизија; 

 

7) Број примљених понуда: Једна; 

 

8) Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена- агенцијска провизија 10% ; 

Најнижа понуђена цена- агенцијска провизија 10% ;  

 

9) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена- 

агенцијска провизија 10%  ; Најнижа понуђена цена- агенцијска провизија 10%; 

 

10)  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа 

самостално; 

 

11)  Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.07.2018. године; 

 

12)  Датум закључења уговора: 19.07.2018. године; 

 

Основни подаци о добављачу: Омладинска задруга „СИРМЗАД“, ул. Ратарска бр. 17, Сремска 

Митровица, МБ. 08392528, ПИБ: 100795879  коју заступа Срђан Ерак.
 

 

13)  Период важења уговора: 31.12.2018. године. 

 

14) Околности које представњају основ за измену уговора: Нема. 

http://www.arrsm.rs/

