
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015) и Oдлуке Директора о покретању поступка јавне набавка мале вредности  „Текуће 

одржавање теретних, путничких моторних возила и радних машина, по стању, са 

набавком  неопходних делова укључујући и лимарске радове у ЈКП „ДРИНА“ Мали 

Зворник” број  05-892/1 од 30.08.2018. године,  

 

ЈКП „ДРИНА“ 

РИБАРСКА БР. 23, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

  

 

Објављује: 

 

ПОЗИВ 

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку 

Текуће одржавање теретних, путничких моторних возила и радних машина, по 

стању, са набавком  неопходних делова укључујући и лимарске радове у ЈКП 

„ДРИНА“ Мали Зворник  

 

 

1. Назив, адреса и инетнет страница наручиоца: ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник, 

Рибарска бр. 23 15318 Мали Зворник www.jkpdrina.rs 

 

2. Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

3. Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
 

4. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

-  Услуге поправке и одржавања аутомобила - 50112000 

-  Услуге поправке и одржавања теретних возила – 50114000 

 

5. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне 

услове предвиђене чл. 75 Закона о јавним набавкама који су ближе одређени 

конкурсном документацијом. 

6. Услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 77. Закона о јавним 

набавкама понуђачи доказују достављањем изјаве којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном  одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

7. Предметна јавна набавка није обликована по партијама 

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

„Економски најповољнија понуда" 

9. Понуде са варијантама нису дозвољене 

10. Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на 

Порталу Управе за јавне набавке, на сајту предузећа: www.jkpdrina.rs и иста се може 

преузети лично, сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00 сати на адреси: ЈКП 

«ДРИНА» , Рибарска 23, 15318 Мали Зворник. 

11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се достављају у 

затвореној коверти поштом или непосредно на ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник, 

Рибарска бр. 23 15318 Мали Зворник, са назнаком “ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ БР. 05-892 Текуће одржавање теретних, путничких моторних возила 

и радних машина, по стању, са набавком  неопходних делова укључујући и 

лимарске радове у ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник НЕ ОТВАРАТИ”.   

http://www.jkpdrina.rs/


На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 

Понуде се достављају у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуда са сигурношћу може тврдити да се први пут отвара. Понуде се 

достављају сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Крајњи рок за доставу понуда 

је 12.09.2018. године до 12 часова. Понуде које стигну после наведеног рока 

сматраће се неблаговременим, неће се отварати, и по окончању поступка отварања 

понуда биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

 

12. Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати у просторијама Наручиоца, 

12.09.2018. године у 12:15 часова. 

 

13. Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.  

 

14. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у складу са Чланом 

108. ЗЈН, и биће објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни 

наручиоца (www.portal.ujn.gov.rs) и на интернет страници Наручиоца 

(www.jkpdrina.rs/javnenabavke) у року од три дана од дана њеног доношења. 

У случају да Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 

уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. Само закључени уговор сматраће се званичном обавезом Наручиоца и 

никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 

 

15. Особа за контакт:   

 Саша Алексић; e-mail: sasa.aleksic@jkpdrina.rs , факс: 015/471-577 

 

 

 

                                                                                                                

            Комисија за јавну набавку 

                                                                                                               мале вредности 05-892 
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