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СПОРТСКИ САВЕЗ ПАНЧЕВО 
МАСАРИКОВА 1а 
26000 ПАНЧЕВО 
Број:  1/2019 
ДАТУМ: 14.02.2019 
 
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"124/2012 14/2015,и  

68/2015), упућујемо  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

НАРУЧИЛАЦ: СПОРТСКИ САВЕЗ ПАНЧЕВО 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: МАСАРИКОВА 1а 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.sportskisavezpancevo.rs 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: СПОРТСКИ САВЕЗ 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ВРСТА ПРЕДМЕТА: РАДОВИ 

ОПИС ПРЕДМЕТНЕ НЕБАВКЕ: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОМ 

ТЕРЕНУ СРЦ МЛАДОСТ У ПАНЧЕВУ 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: РАДОВИ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ 45454000 
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: ИЗБОР 

НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА   

„ НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ 

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба.  

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти 

рок извођења радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству 

понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који ће бити 

убачени у идентичне плаве коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће 
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извући само једну. Уговор ће бити додељен понуђачу који  буде извучен. Понуђачима који не 

присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Конкурсна документација се 

може преузети на следећи начин: 

- У просторијама Спортског савеза Панчево, радним данима од 10 до 14 
часова 

- Са Портала Јавних набавки 
Са интернет странице Наручиоца: www. Sportski savez pančevo.rs 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у 

затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Спортски савез Панчево, Панчево, ул. Масарикова бр. 1а, са 

назнаком: ,,Понуда за поступак јавне набавке мале вредности –  Извођење радова на  

мултифукционалном терену - СРЦ Младост, бр: 1/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 25.02.2019. 

године до 10:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему  понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ЈЕ 25.02.2019. година 

Понуда која је поднета по протеку рока , сматраће се неблаговременом и наручилац ће 

такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. У року за подношење понуде понуђач може да измени , допуни или 

опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. По протеку рока 

за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуђа обавиће се дана 

25.02.2019. године у 10:15 часова, у просторијама Спортског савеза Панчево, 

Масарикова 1а. 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГА УЧЕСТВОВАТИ У 

ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва 

заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само само 

представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче 

оверена и потписана писмена овлашћења ( пуномоћја). 
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РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети  у року од 

10 дана од дана јавног отварања понуда. 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ДЕЈАН ПЕРИЋ 064/ 64028862 

 


