
ЈКП''Стандард''Књажевац 
Број :74/1 
Датум:18.06.2018. 
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке („Службени гласник РС“,број 124/12, 14/2015 и 68/2015), у даљем 
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 
РС” бр. 29/2013), Одлука о покретању поступка јавне набавке број 73 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку  73/1 од 08.06.2018. године, упућује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
ЈКП''Стандард'',Књажевац, ул.Капларова 8, 19350 Књажевац 
ПИБ 100630696, Матични број 07208324 

 Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће    jkp_standard@mts.rs 
2.ВРСТА ПОСТУПКА 
Поступак јавне набавке добара мале вредности спроводи се у складу са чланом 39. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 
3. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
     Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки, сајту 
предузећа или лично на адреси наручиоца: ЈКП „Стандард“ Књажевац ул. Капларова  
бр. 8. Књажевац. 
4. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра – ТЕРЕТНА ДОСТАВНА ВОЗИЛА -4 комада -ЈНМВ 
7/2018,    Назив и ознака из општег речника набавке:  34130000. 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
6. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда. Понуда се доставља  у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ р.бр. 7/2018– Набавка добра- ТЕРЕТНА 
ДОСТАВНА ВОЗИЛА -4 комада, НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу 
ЈКП „Стандард“ Књажевац, улица Капларова бр.8, 19350 Књажевац, до дана 27.06.2018. 
године до 10:00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број 
телефона и адреса понуђача.  
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у 
разматрање.  
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће 
враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.  
7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда обавиће се дана  27.06.2018. године у 10:30 часова у просторијама 
ЈКП „Стандард“ Књажевац, улица Капларова бр.8, Књажевац. 
8. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен  у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Особа за контакт: Ивица Јеленковић,  019/731-190 у времену од  06:30  до 14:30 
часова, e-mail:  jkp_standard@mts.rs 


