
 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

  ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

  ОПШТИНСКА УПРАВА 

  Комисија за јавну набавку, дел. бр: 404-74/2019-I/3-2  

  Датум: 30.12.2019. године 

 

 

На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,   

14/2015 и 68/2015), Општина Сремски Карловци, Трг Бранка  Радичевића 1, Сремски 

Карловци, ПИБ 102828498, МБ 08139199 (у даљем  тексту: Наручилац) упућује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке ЈН ОП 1.3.12 

БРОЈ: 404-74/2019-I/3-6 од 29. 01. 2020. године 

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ 

ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА И ФАСАДА САБОРНОГ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА У 

СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 

 

Назив Наручиоца: Општина Сремски Карловци.  

 

Адреса Наручиоца: Трг Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци 

 

Интернет страница Наручиоца: http://sremskikarlovci.rs/  

  

Врста Наручиоца: Општина-јединица локалне самоуправе.                                                                                                  

 

Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ. 
 

Предмет јавне набавке: Радови на санацији и рестаурацији западне фасаде 

Патријаршијског двора и фасада Саборног храма Светог оца Николаја у Сремским 

Карловцима.  

 

Опис предмета набавке: Радови на санацији и рестаурацији западне фасаде 

Патријаршијског двора и фасада Саборног храма Светог оца Николаја у Сремским 

Карловцима у оквиру просторно културно-историјске целине Градско језгро Сремских 

Карловаца, који су уписани у Централни регистар непокретних културних добара 

Републике Србије, бр. ПКИЦ 47. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
45443000 – фасадни радови  

45212350  - зграде од посебног историјског или архитектонског значаја 

 

Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

Конкурсна документација се може преузети у електронском формату са интернет странице 

Наручиоца http://sremskikarlovci.rs/  као и на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  

 

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде, са припадајућом 

документацијом, подносе се у затвореној коверти (пошиљки) на адресу Наручиоца: 

http://sremskikarlovci.rs/
http://sremskikarlovci.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/


ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ОПШТИНСКА УПРАВА, Трг Бранка Радичевића 1, 21 

205 Сремски Карловци, са назнаком „ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБНОВИ 

ФАСАДА ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА И САБОРНОГ ХРАМА У СРЕМСКОМ 

КАРЛОВЦИМА, ЈН.1.3.12. – НЕ ОТВАРАТИ“, поштом или лично. На полеђини коверте 

(пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Рок за подношење понуда је 28.02.2020. године до 9.
00

часова. 

 

Благовременом ће се сматрати понуда која стигне на адресу Наручиоца (буде примљена у 

Писарници Наручиоца) до 28.02.2020. године до 9.
00

часова 

 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

28.02.2020. године у 11:00 часова.  

 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано, заведено) 

за учествовање у отварању понуда.  

 

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је  10 дaнa од дана отварања понуда. 

 

Додатна обавештења: 

 

Питања треба упутити путем електронске поште, на имејл адресу: 

javnenabavkesk@gmail.com са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације – ЈН ОП 1.3.12“.  

  

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 

начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.  

 

Контакт лице  у предметном поступку  је: 

 

- за правна питања: Здравко Војновић, дипломирани правник, телефон: 064/824-9070 

e-mail: zdravko_vojnovic@vektor.net 

 

- за питања у вези набавке: Татјана Војновић телефон: 021/6432-576, e-mail: office@pzzzsk.rs 

  

- за техничка питања: Растко Влајковић, архитекта-конзерватор, на телефон 021/ 431-211 

  e-mail: rastko.vlajkovic@gmail.com 

  

 

                                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

mailto:javnenabavkesk@gmail.com

