
1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Јавно предузеће Полет Пландиште, Пландиште, Обилићева 15. 

 ПИБ : 100415916 
 Датум:15.03.2017. 
 Бр.05-30/2017-07/04 

  
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 Поступак јавне набавке мале вредности за извођење услуга у складу са чланом 32. и 
чланом 61.Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/16 и 68/16), чланом 2. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавне набавке  и 
начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број86/16),Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности број 05-30/2017-07/01 од15.03.2017. године. 
Поступак  јавне набавке  се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга. 

 
ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Услуге одржавања јавних површина-ручно кошење и уклањање растиња поред путева 

на територији Општине Пландиште за 2017.годину и ближе су дефинисани овом конкурсном 
документацијом у делу „Предмер и предрачун радова“. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
-77314000- услуге одржавања терена; 

  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Конкурсна документација се може преузети:  
- непосредно, у просторијама Јавног предузећа Полет, Пландиште, Обилићева 15., 

сваког радног дана од 09:00-13:00 часова. 
- На интернет страници портала јавних набавки. 
 
НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда који је саставни део конкурсне документације. Понуда се доставља у 
затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 05-30/2017-07 – Услуге 
одржавања јавних површина-ручно кошење и уклањање растиња поред путева на 
територији Општине Пландиште за 2017.годину – НЕ ОТВАРАТИ!“, лично или путем поште, 
на адресу: Јавно предузеће Полет, Пландиште, Обилићева 15. На полеђини коверте навести 
назив, адресу, е-mail, број телефона понуђача и име лица за контакт. 
 Рок за предају понуда је 25.03.2017.године до12:00часова.  

Понуда која буде примљена од стране Наручиоца до наведеног рока сматраће се 
благовременом и узећесе у разматрање. Понуде које нису затворене и понуде које нису 
означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити 
да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси неће се разматрати. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће 
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.  

 
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда обавиће се јавно, на дан истека рока за подношење понуда 
25.03.2017.године, сапочетком у 12.30 часова, у просторијама Јавног предузећа Полет, 
Пландиште, Обилићева 15. 



УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно учешће могу 
имати само овлашћени или опуномоћени представници понуђача, који Комисији за  јавне 
набавке  поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда непосредно пре почетка 
отварања понуда(узорак у саставуконкурснедокументације). 

 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  
Милан Брекић, е-маил: brekicm@polet.org.rs;  
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач је уз понуду дужан доставити средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Врста и износ средстава финансијског 
обезбеђења дефинисани су у конкурсној документацији 


