
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени 

гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), објављује: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЈН 16/2020   НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

 

Подаци о наручиоцу: 

ЈКП „Милош Митровић“ , улица Војводе Мишића бр.1, 11320 Велика Плана 

Адреса за достављање понуда :  Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана 

Интернет страница наручиоца: www.jkpmilosmitrovic.rs  

Врста наручиоца: Јавно предузеће 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Предмет јавне набавке: Добра 

Опис предмета набавке: Набавка грађевинског материјала 

Оквирни споразум: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума по 

партијама 

Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 – Грађевински материјали и припадајући 
производи 

Предмет јавне набавке је обликован у  партије и то: 

Партија 1. -Цемент, беомал, креч, 

Партија 2. - Бетонски блок 
Партија 3. - Радијална опека 

Партија 4. - Пуна опека 

Партија 5. - Гитер блок, цреп, слемењаци, валовити салонит 
Партија 6. - Шљунак и песак – испорука Велика Плана 

Партија 6.А-Шљунак – испорука Лозовик 

Партија 7. - Шљунак и камен са превозом 
Партија 8. - Бетон  

Партија 9. - Дрвена грађа 

Партија 10.-Метална галантерија 

Партија 11.-Остали грађевински материјал 
Партија 12.-Боје  

Процењена вредност јавне набавке износи 23.595.000,00 без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети са интернет 

странице наручиоца, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум: 24.06.2020. 

 

Наш знак  Ваш знак Наш број 
  3915 

Ваш број 

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

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

 

 

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


Начин подношења понуде и рок: 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 

Велика Плана , ул. Војводе Мишића бр.1.,са назнаком "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, за Партију _____(уписати број партије)  ЈН 16/2020 – 

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   29.07.2020. 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 29.07.2020.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. 

Рок за доношење одлуке о додели оквирног споразума: Одлуку о закључењу оквирног споразума са 
образложењем донеће се у року од 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављено 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три)дана од дана доношења. 

Уговор/оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен за сваку партију са  три или са мањим 

бројем понуђача , одмах након протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

о чему ће понуђачи бити писмено обавештени објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки. 

Након што Наручилац понуђачима достави потписани оквирни споразум, понуђачи су дужни да у року од 

пет радних дана Наручиоцу пошаљу потписани оквирни споразум. 

Уколико понуђач у остављеном року не достави потписан оквирни споразум сматраће се да је одбио 

закључење оквирног споразума и наручилац може да закључи оквирни споразум са следећим 
најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.   

Лице за контакт: Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009 

Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке, контакт 

телефон: 063/221975, е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 
 

 

                                                                                                Комисија за спровођење поступка јавне набавке. 
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