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На основу члана 31. 39. 55. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 

124/12, 14/15, 68/15 ) и Одлуке одговорног лица бр. 404-163/15-02 о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности за набавку услуга израде пројекта санације, затварања и рекултивације 

сметлишта „Брегови“ у Чајетини, ЈНМВ-у 17/15, oд 17.08.2015. године, Општина  Чајетина, 

општинска управа објављује: 

 

                                               ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке мале вредности- услуге израда пројекта санације, затварања и рекултивације 

сметлишта „Брегови“ у Чајетини  (ЈНMВ-у бр.17/15 ) 

 

1. Наручилац: ОпштинаЧајетина, општинска управа,  ул. Александра Карађорђевића бр. 

28, 31310 Чајетина,  интернет адресa www.cajetina.org.rs 

2. Врста Наручиоца: Локална самоуправа 

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 

4. Врста предмета: услуге 

5. Предмет јавне набавке је набавка услуга израде пројекта санације, затварања и 

рекултивације сметлишта „Брегови“ у Чајетини 

      5.1  Назив и ознака из општег речника набавки:  

5.2  Јавна набавка није  обликована по партијама. 

 

       6.   Критеријум за избор: економски најповољнија понуда 

  

7. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација може се 

преузети на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца 

www.cajetina.org.rs. 

 
8. Адресе државних органа: Интернет адресе државних органа, где се могу наћи сви 

Релевантни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању  и условима рада. 

Пореске обавезе – Пореска управа www.poreskauprava.gov.rs 

Заштита животне средине – Министарство животне средине, рударства и просторног 

планирања www.mprrpp.gov.rs и www.sepa.gov.rs 

Заштита при запошљавању и услови рада –Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике -  www.minrzs.gov.rs 

 
9. Начин подношења понуде: Понуде, састављене у складу са упутствима из конкурсне  

документације,  подносе се у затвореним ковертима, непосредно или препоручено путем 

поште, на следећу адресу: 

             Општина Чајетина  ул. А.Карађорђевића бр.28, 31310Чајетина,  са назнаком:  

            "ПОНУДА ЗА  ЈНМВ-у 17/15 Услуге израде пројекта санације, затварања 

             и рекултивације сметлишта „Брегови“ у Чајетини - НЕ ОТВАРАТИ", а на  

             полеђини написати :назив понуђача, тачну адресу, име особе за контакт,  

             број телефона и факс 

 

10. Рок за подношење понуда. 

Понуде морају да стигну на адресу Наручиоца  најкасније до 25.08.2015. године до 

12,00 часова, без обзира   на начин достављања. Понуде које код Наручиоца стигну 

након истека овог рока сматраће се неблаговременим  неће се разматрати и након 

окончања поступка отварања понуда неотворене ће се вратити понуђачима. 
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11. Јавно отварање понуда одржаће се 25.08.2015. године  у 12,30 часова у просторијама    

Наручиоца на наведеној адреси.Отварању понуда могу присуствовати  овлашћени 

представници понуђача   на основу писменог овлашћења о праву учешћа у поступку отварања 

понуда које се предаје комисији пре почетка поступка отварања.  

             Овим се понуђачи обавештавају о датуму и времену отварања понуда и накнадно се  

             неће позивати.  

 
12. Право учешћа у поступку имају понуђачи регистровани за обављање предметне делатности 

који испуњавају обавезне услове из члана 75. ЗЈН, као и друге услове  из конкурсне 
документације. 

 

13. Одлуку о избору најповољније понуде Наручилац ће донети у  року до10 дана од дана јавног  

отварања понуда. 

       14. Важност понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

             Понуда са варијантама није дозвољена – тј. понуђач може поднети само једну  

             понуду. 

 
15 Наручилац задржава право да, у случају промењених објективних околности  које  

наступе независно  од воље  Наручиоца, одустане од набавке предметних услуга  (у складу 

са чл. 109. ЗЈН). 

 

       16.Особе за контакт : Служба за јавне набавке, 031/831-151, локал 134. 

Mail adresa: javnenabavkecajetina@gmail.com 

 

 

 


