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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-45/2018-III 
Дана: 07. август 2018. године 
П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И 
 
На основу члана 55.став 1. тачка 2., члана  57. став 1.и члана  60. став 1. тачка 2. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“,број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о 
покретању поступка број 404-45/2018-III од 31.7.2018. године, Oпштинска управа Општине 
Пећинци објављује: 

 
 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
у поступку јавне набавке мале вредности број: 404-45/2018-III 

 
 

1. Наручилац:  Општина Пећинци – Општинска управа, 22410 Пећинци, ул. Слободана 
Бајића 5,  МБ: 08070628, ПИБ: 100399239, www.pecinci.org . 
 
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа. 
 
3. Редни брoj из Плана јавних набавки: 1.2.20. 
 
4.Предмет јавне набавке: услуге – Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за изградњу објекта 
предшколске установе у Шимановцима на к.п. 1125/21 и 1125/17 К.О. Шимановци. 
 
5. Назив и ознака из Општег речника набавки: 
 

 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова 
 

6. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. 
 
7. Јавна набавка није обликована у партије. 
 
8. Критеријум  за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.  

9. Начин преузимања конкурсне документације: Заинтересовани понуђачи могу 
преузети позив и конкурсну документацију на веб-сајту Наручиоца www.pecinci.org као и на 
веб-сајту Портал јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs,  
 
10. Начин подношења понуде и рок: 
Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Општина 
Пећинци – Општинска управа, Слободана Бајића 5, Пећинци, сваког радног дана од 7.30 
до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком - Понуда за јавну 
набавку услуга – Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за изградњу објекта 
предшколске установе у Шимановцима на к.п. 1125/21 и 1125/17 К.О. Шимановци, ЈН 
бр. 404-45/2018-III , НЕ ОТВАРАТИ“ . 

http://www.pecinci.org/
http://www.pecinci.org/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Крајњи рок за подношење понуда је 15.8.2018. године до 09,00 часова. 
 
11. Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се 15.8.2018. године у 11,00 часова у  згради Општине 

Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5 у Пећинцима, у малој сали на првом спрату, уз 

присуство овлашћених представника понуђача.  

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца. 

12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:  

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе 
Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у 
противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку 
(потписивање записника, истицање приговора и др) . 
 
13. Рок за доношење одлуке: 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и 

објављен на Порталу јавних набавки и на веб-сајту наручиоца у року од три дана од дана 

доношења. 

14. Лице за контакт: 
Анђелија Алексић, имејл: opstauprava@pecinci.org, сваког радног дана од 07:30 – 15:30 ч . 
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