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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

Комисија за јавне набавке мале вредности 

Број: 24/2017  

Датум: 22.08.2017. године 

ПЛАНДИШТЕ 

                                                                           

         На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС„ бр. 86/2015), а у вези са 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр 4-228/2017             од 

21.08.2017. године, Општина Пландиште,ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште у 

својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу 

писану понуду за јавну набавку мале вредности добара – „Набавка дрва за огрев за 

потребе канцеларије за смањење сиромаштва“, ЈНМВ 24/2017, интерни бр. 4-

230/2017-01-IV у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.  

  

 

1. ПРЕДМЕТ ЈНМВ: 

„Набавка дрва за огрев за потребе канцеларије за смањење сиромаштва“, за 

потребе наручиоца, редни број ЈНМВ 24/2017. 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА:  
Јавна набавка мале вредности; Врста предмета набавке: добра - Набавка дрва 

за огрев за потребе канцеларије за смањење сиромаштва. 

  

3. КОНТАКТ ЛИЦЕ:  
Душица Босанкић, дипл. економиста, бр. тел: 013/861-033;  

e-mail: dusica.bosankic@plandiste-opstina.rs 

 

4. ОПИС ПРЕДМЕТА- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  
 

Набавка дрва за огрев за потребе 

канцеларије за смањење сиромаштва 

Ознака из општег речника набавке – 

03413000 – дрво за огрев 

 

Понуде се припремају у складу са Техничком спецификацијом добара која је 

саставни део конкурсне документације. 

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена. Уколико 

понуђачи дају две једнаке најниже понуде, изабраће се понуђач који је доставио доказе о већој 

вредности испоручених предметних добара. 
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6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Лично, сваког радног дана од 07,00-15,00 часова на адреси наручиоца - 

Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 (Услужни инфоцентар) 

На Порталу јавних набавки; 

На интернет страници Наручиоца: www.plandiste-opstina.rs 

 

7. НАЧИН, МЕСТО И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 24/2017 – Набавка дрва за огрев за потребе 

канцеларије за смањење сиромаштва - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте се наводи 

назив, контакт особа, број телефон и адреса понуђача. 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 07:00 до 

15:00 сати на адресу наручиоца - Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 

Пландиште. 

Крањи рок за достављање понуда је 30.08.2017. године до 12,00 часова. 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременим.  

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања 

ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 

потписана од стране одговорног лица понуђача. 

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити 

попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, 

јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у 

свему у складу са упутством из конкурсне документације. 

Понуда се подноси на српском језику, а цена у понуди се исказује у 

динарима. Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде, понуда са 

варијантама није дозвољена. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може 

повући нити мењати понуду. 

 

8. ПРАВО УЧЕШЋА 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним 

набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач 

доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама, који могу бити у 

неовереним фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом.  

Изабрани понуђач ће у року који одреди наручилац, а не дуже од пет дана од 

дана пријема писменог позива наручиоца доставити оригинал или оверену копију 

доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који 

наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тач. 1. до 5. Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. 

Закона о јавним набавкама. 
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Ако јавну набавку подноси група понуђача, сваки понуђач је дужан да 

испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1. до 5. Закона о јавним набавкама на 

начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама,  а додатне услове испуњавају 

заједно. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде 

резултираће одбијањем тих понуда, као неодговарајућих. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 

у супротном наручилац ће раскинути уговор. 

Доказе о испуњености услова достављају се уз понуду. 

О испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1. до тач. 4. ЗЈН-а, 

понуђачи као доказ могу доставити Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН-а, потписану и 

печатом оверену од стране овлашћеног лица понуђача, којом под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђују испуњеност 

истих. Испуњеност услова везано за пословни, финансијски, технички и кадровски 

капацитет понуђачи,чланови групе понуђача и подизвођачи доказују на начин како је 

то дефинисано у конкурсној документацији и упутству. 

 

9. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење 

понуда 30.08.2017. године, у 12:30 часова у просторијама наручиоца уз присуство 

овлашћених представника понуђача. 

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији 

за јавну набавку доставе пуномоћја за учествовање у поступку отварању понуда. 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је десет 

дана од дана отварања понуда. 

 


