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ЈКП „ МЛАДОСТ“ 

Ул. МАСАРИКОВА бр. 1А, 26000 ПАНЧЕВО 

Е-маил адерса: opstiposlovi@jkpmladost.rs 

Tel: 013/ 354-178, fah: 013/ 354-178 

 

 

 На основу чланова  55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама( „ Сл. Гласник РС“ 
бр. 124/2012), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације  у поступку јавне набавке мале вредности и начину доказивања 
испуњености услова („ Сл. Гласник РС“ бр. 29/2013) и на основу Одлуке директора  о 
покретању поступка ЈН бр. 1052 од 13.07.2015. године и Решењу о образовању 
комисије бр. 1053 од 13.07.2015., наручилац упућује позив да се дају понуде: 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:  

НАБАВКА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВОРЕНОМ  
ПЛИВАЧКОМ БАЗЕНУ 

  ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО 
 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

БРОЈ 09/15 
 

1. Назив, адреса и интернет страница  наручиоца :  ЈКП „МЛАДОСТ“, ул. 
Масарикова бр. 1а , 26000 Панчево 

 
2. Врста наручиоца : јавно комунално предузеће 

 
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке  

 

4. Опис предмета јавне набавке радова: набавка , испорука и монтажа лед 
расвете у хали и затвореном пливачком базену 

5. ОРН: 31527260 системи расвете 

Финансирање јавне набавке ивршиће се у 2015. 
 
6. Обим набавке услуга и потребне карактеристике дефинисане су 

конкурсном документацијом, која се доставља понуђачу заједно са овим 
позивом, путем поште – препорученом пошиљком или лично на писарницу 
наручиоца. Понуђач је дужан да припреми и поднесе понуду у складу са 
конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 

Ова набавка није обликована у више партија. 

Није у питању ретервисана јавна набавка. 

Не спроводи се електронска лицитација. 
 

7. Увид у конкурсну документацију је могућ све до истека рока за достављање 
понуда у просторијама ЈКП „ МЛАДОСТ“, ул. Масарикова  бр. 1а, 26000 
Панчево, или је могу преузети са Портала јавних набавки. 
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8. Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75 и 
76 Закона о јавним набавкама, чланом 10 Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације  у поступку јавне набавке мале 
вредности и начину доказивања испуњености услова и захтевима конкурсне 
документације. Испуњеност услова доказује се на начин предвиђен чланом 77 
ст.4 Закона о јавним набавкама, односно изјавом датом под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне 
документације . 

  

9. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или 
служби територијалне аутономије  или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који 
су везани за извршење уговора о јавној набавци Подаци о пореским 
обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде, Београд, Саве Машковића бр. 3-5, www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине, Београд, Немањина бр. 22- 26, www.merz.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд Немањина 
бр 11, www.minrzs.gov.rs 

 
 
10. Критеријуми за оцењивање понуда: „економски најповољнија понуда“. 

 

 
11. Начин подношења понуде и рок: Понуда се сматра благовременом ако је у 

писарницу Наручиоца пристигла и заведена пријемним штамбиљем 
Наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 17.08.2015. 
године до 11:00 часова, по локалном времену. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у 
писарницу наручиоца и није заведена пријемним штамбиљем Наручиоца, у 
року за подношење понуда, закључно са даном 17.08.2015. године до 11:00 
часова по локалном времену. 

12. Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу 
писарнице Наручиоца: ЈКП „МЛАДОСТ“, ул. Масарикова бр. 1а, 26000 
Панчево. Комисија за јавну набавку Наручиоца, по окончању поступка 
отварања понуда, вратиће понуђачу неблаговремено поднету понуду, 
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

13. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће 
се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 17.08.2015. године у 
11:15 часова на адреси: ЈКП „МЛАДОСТ“, ул. Масарикова бр. 1а, 26000 
Панчево.Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања 
понуда морају Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у 
поступку јавног отварања понуда. 

 

http://www.poreska/
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13.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у 
оквирном року од 25 (двадесетпет) дана, рачунајући од дана отварања понуда 
на основу сачињеног Извештаја о стручној оцени понуда  сагласно члану 108. 
ст.3 Закона о јавним набавкама. 

 

14.Лице за контакт: Све информације могу се добити на телефон, особе за контакт  
Душанка Ловрић 064 866 2001 

 
  
 

Портал 17.07.2015. 
 

 
          


