
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015,             

       68/2015), објављује 
 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

„ НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ“  ЈН 12/2020 

 

Назив Наручиоца: 

 

Јавно комунално предузеће ,,Милош Митровић“, 
Велика Плана                                                               

 

Адреса Наручиоца Велика Плана , улица Војдоде Мишића 1 

Матични број 07160763 

ПИБ 101174845 

Интернет страница www.jkpmilosmitrovic.rs 

Врста Наручиоца Јавно предузеће 

Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета јавне набавке Добра 

Назив и ознака из општег речника 

набавки 

18100000-Радна одећа, специјална радна одећа и 

прибор, 18110000–Радна одећа, 18141000–Радне 
рукавице, 18143000–Заштитна опрема, 18831000–Обућа 

са заштитном металном капом 

 

Број партија  Јавна набавка није обликована по партијама 

Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне 

документације 

Конкурсну документацију заинтересована лица могу 
преузети са интернет странице наручиоца, односно са 

Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 

Начин подношења понуде и рок за 

подношење понуде 

Понуђачи своје понуде подносе, непосредно или путем 

поште, у затвореним ковертама или кутијама 
(затвореним на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут) на 

адресу наручиоца: ЈКП ,,Милош Митровић”, 11320 

 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум: 28.04.2020 

 

Наш знак  Ваш знак Наш број 

 2554  
Ваш број 

Телефони:  директор: 026/514-479   факс . 026/516-275     

Жиро рачуни : 160 – 7096 – 31  Banca  Intesa      
ПИБ : 10117 4 8 4 5      Матични  број : 7160763 
 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/


Велика Плана , ул. Војводе Мишића бр.1.,са назнаком 

,,Понуда за јавну набавку ХТЗ опреме, ЈН број 

12/2020-НЕ ОТВАРАТИ”.  

На полеђини коверте или кутије понуђач је дужан да 

наведе тачан назив,број телефона и адресу. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду  

Рок за подношење понуда је 22.05.2020.године до 11,00 

часова укључујући  и понуде послате поштом. 

Место, време и начин отварања 

понуда 

Отварање понуда ће се обавити јавно, пред комисијом 
одмах након истека рока за подношење понуда односно 

дана 22.05.2020.године у 11,15 часова у просторијама 

Наручиоца у управној згради  на адреси : улица Војводе 
Мишића 1, Велика Плана. 

Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва 

заинтересована лица.У поступку отварања понуда могу 

активно да учествују само овлашћени представници 
понуђача. Представник понуђача дужан је достави 

уредно оверено овлашћење за учествовање у поступку 

отварања понуда. 

Услови за учешће у поступку Право учешћа у поступку предметне јавне набавке 

имају сва заинтересована домаћа и страна, правна и 

физичка лица која испуњавају обавезне услове за  

учешће поступку из члана 75. Закона о јавним    

набавкама ( ,,Службени  гласник РС“, бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015). 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку 

јавне набавке понуђач доказује на начин утврђен у 
конкурсној документацији. 

Рок за доношење одлуке о избору 

најповољније понуде 

Одлука о избору најповољније  понуде биће донета 

најкасније у року од 5 дана од дана јавног отварања 
понуда. 

Рок за доношење одлуке о додели 

уговора  

Уговор ће бити закључен одмах након истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, о чему ће 

понуђачи бити писмено обавештени објављивањем 
одлуке на Порталу јавних набавки.  

Лице за контакт Митровић Јелена, службеник за јавне набавке, лице за 

конкурсну документацију,  

e-mail  адреса: jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

        

 

 
           У Великој Плани, дана  28. март 2020. године 

    Комисија за спровођење поступка јавне набавке 
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