
  

 

На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 2.  и члана 72. став 1. тачка 1. и став 

2. истог члана Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 116/08)  

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ'' 

Милутина Миланковића 9, Нови Београд 

 

о б ј а в љ у ј е 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке  

опреме за сигнализацију и маркацију скијалишта  

у ски центрима Копаоник, Златибор и Стара планина, 

 број набавке 16/13 

 

 Јавно предузеће ''Скијалишта Србије'' спроводи отворени поступак јавне 

набавке и позива сва заинтересована лица да поднесу своје понуде према условима из 

овог јавног позива и конкурсне документације. 

Предмет јавног позива је јавна набавка опреме за сигнализацију и маркацију 

скијалишта у ски центрима Копаоник, Златибор и Стара планина.  

 Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која 

испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене чланом 

44. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова доказују на начин прописан 

чланом 45. Закона о јавним набавкама. Услови које сваки понуђач треба да испуни 

као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном 

документацијом. 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде према критеријуму 

најнижа понуђена цена.  

Понуда мора у целини бити припремљена у складу са јавним позивом и 

конкурсном документацијом. 

Увид у конкурсну документацију, односно преузимање исте, може се обавити 

сваког радног дана од 10 до 15 часова, на следећој адреси: ЈП ''Скијалишта Србије'', 

Милутина Миланковића бр. 9, 4.спрат, до дана и часа истека рока за подношење 

понуда,  рачунајући од дана објављивања јавног позива у Службеном гласнику РС. 

Увид у конкурсну документацију, односно преузимање исте, може у име 

понуђача обавити лице које поднесе оригинални примерак писаног овлашћења, 

овереног и потписаног од стране одговорног лица понуђача.  

Конкурсна документација се може, на писани захтев понуђача, послати путем 

поште. У случају да се конкурсна документација шаље поштом, писани захтев 

доставити на факс бр. 011/311-90-30 или 011/222-39-90. 

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и подношење понуде, а 

наручилац ни у ком случају неће бити одговоран или обавезан за исте трошкове, без 

обзира на исход поступка јавне набавке. 

 Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива  у 

''Службеном гласнику РС'' до 10,00  часова. Благовременим ће се сматрати све понуде 

које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10,00 

часова. У случају да је последњи дан рока нерадни дан, као последњи дан рока ће се 

сматрати први наредни радни дан до 10,00 часова по локалном времену. Понуда коју 

наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 

неблаговременом и наручилац ће jе вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 



 

 

  Понуда се подноси нeпосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца 

ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9  (4. спрат), 11070  Нови Београд. 

Понуђач мора на коверти назначити ''Понуда за јавну набавку опреме за 

сигнализацију и маркацију скијалишта, број набавке 16/13 и НЕ ОТВАРАТИ''.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини 

коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон понуђача и име и презиме 

овлашћеног лица за контакт. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски одмах по истеку рока за 

подношење понуда, последњег дана рока за подношење понуда у 10 часова и 30 

минута у просторијама наручиоца на адреси Милутина Миланковића 9, 4. спрат, Нови 

Београд. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку 

предају писмена пуномоћја (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача), на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда.  

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у оквирном року 

од 20 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити 

свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења. 

Сва додатна објашњења и информације о јавном позиву могу се добити на 

телефон одељења за јавне набавке наручиоца: 011/ 222-39-60 и 011/222-39-61. 

 


