
Република Србија 

 Аутономна Покрајина Војводина  

Центар за културу „Sirmiumart“  

Број: 510/2020  

Дана: 01.09.2020. године 

Сремска Митровица  

 

На основу чл. 75. став 7 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019) 

Центар за културу „Sirmiumart“ објављује  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦЕ 

 

Број: 510/2020  

Назив: Центар за културу „Sirmiumart“, ПИБ. 100517188, адреса: ул. Вука Караџића 

број 10, Сремска Митровица, РС127.  

Интернет страница: www.sirmiumart.org.rs.  

Email. sirmiumartizvodi@gmail.com. 

Главно место пружања услуга: Сремска Митровица, РС127. 

Опис предмета: ангажовање два лица на одређено време преко Агенције за 

привремено запошљавање (у даљем тексту:Агенција). Имајући у виду да у објекту 

„Sirmiumart“-а не постоји централно грејање, него се свака канцеларија греје 

посебно пећима на чврсти огев које се налазе у свакој кацеларији потребно је да се 

у току зимске сезоне, односно у периоду од 6 месеци, почев од октобра месеца 

2020. године ангажује једно лице које ће обављати послове загревања просторија са 

свим предрадњама (доношење огрева из подрума, чишћење пећи, ложење и сл.). 

Ова установа такође има потребу да ангажује једно лице на два месеца које ће 

обављати послове чишћења таванског простора у Центру за културу „Sirmiumart“. 

За обављање наведених послова потребна је: НК, КВ или средња стручна спрема. 

Лица која на овај начин буду уступљена наручиоцу, за период уступања, 

оствариваће минималну зараду.  

Рок за подношење пријава је био 7 дана од дана објављивања јавног позива на 

званичној интернет презентацији Наручиоца: www.sirmiumart.rs, односно до 

28.08.2020. године. 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена- агенцијска провизија. 

Поступак доделе уговора: У року за подношење пријава, пријаву је поднео само 

један понуђач: Агенција за привремено запошљавање „Есина ресурси“ д.о.о., 

Сремска Митровица, ул. Ратарска бр. 17, ПИБ.111859006, МБ.21554553. Овај 

понуђач је поднео пријаву која је благовремена, потпуна и у складу је са 

критеријумом за доделу уговора, односно понуђена провизија је 10% на нето износ. 

Имајући у виду све напред наведено уговор је додељен понуђачу: Агенција за 

привремено запошљавање „Есина ресурси“ д.о.о., Сремска Митровица. 
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