
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА 
Стара Пазова, ул.Светосавска  бр.11 
Број: 404-7/19-II 
Дана: 11.02.2019.године 
 
 

На основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о 
јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општина Стара 
Пазова објављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке редни број 3-1.3.9/19 

- јавна набавка радова –реконструкција и доградња основне школе „Никола 
Тесла“ у Новим Бановцима 

 
 
1. Назив, адреса, врста наручиоца и интернет страница наручиоца:  

Општинска управа општине Стара Пазова, Светосавска бр. 11, Стара Пазова  
Интернет страница:  http://www.starapazova.rs/ 

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Назив     и   ознака   из   општег    речника    набавки: 45454000 
4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  Критеријум за доделу 

уговора је  најнижа понуђена цена. 
 
5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна 

документација окачена: Конкурсна документација се може преузети на сајту Портал  
јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ , на званичном сајту општине Стара Пазова 
http://www.starapazova.rs/ и непосредно код Наручиоца, Општинска управа општине 
Стара Пазова, Светосавска бр. 11, Стара Пазова, други спрат канцеларија 61. 

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. Понуде са припадајућом документацијом, подносе се 
у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: Општинска управа општине 
Стара Пазова, Светосавска 11. (шалтер сала у приземљу на адреси наручиоца) са 
обавезном назнаком на лицу коверте:  
“Понуда за јавна набавка радова – реконструкција и доградња основне школе 
„Никола Тесла“ у Новим Бановцима, дел. број 404-7/19-II – НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте мора да се наведе  назив и адреса понуђача број телефона и име 
и презиме особе за контакт. 
Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана када је објављен позив за 
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 13.03.2019. 
године до 10,00 часова  
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 10,00 часова до 
13.03.2019. године. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

7. Место, време и начин отварања понуда:  



Приспеле понуде ће бити комисијски отворене  одмах по истеку рока за достављање 
понуда  дана 13.03.2019.године у 10,30 часова, у згради општине Стара Пазова, 
Светосавска 11, приземље, Сала за венчање или у канцеларији 61, други спрат. 
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који ће своја 
пуномоћја предати Комисији пре отварања понуда. 

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда:  
Јавном отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног 
отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку 
отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, 
датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном 
присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку 
отварања понуда. 

9. Рок за доношење одлуке о додели уговора:  
Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 (двадесет) дана од дана отварања 
понуда. 

10. Лице за контакт:  
Снежана Плећаш, e-mail: snezana.plecas@starapazova.rs 
 

 
 

 
 


