
 

 

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 подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке - 

 сигнализација и маркација на скијалишту,  

редни број набавке 25/11 

 

Предмет јавног позива је јавна набавка опреме за сигнализацију и маркацију 

скијалишта.Детаљна спецификација предмета јавне набавке је садржана у 

конкурсној документацији. 

 Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви заинтересовани понуђачи 

који 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. 

Увид у конкурсну документацију и преузимање конкурсне документације 

може се извршити до истека рока за достављање понуда, сваког радног дана од 

дана објављивања јавног позива у  ''Службеном гласнику РС''  у периоду од 12,00 

до 15,00 часова  у просторијама ЈП ''Скијалишта Србије'', на адреси Милутина 

Миланковића 9, 4. спрат, Нови Београд. 

 Конкурсна документација се може на писмени захтев послати путем поште. 

За трошкове умножавања и достављања конкурсне документације понуђачи 

треба да уплате износ од 500,00 динара на текући рачун ЈП „Скијалишта Србије“ 

број 205-124079-40, који се води код Комерцијалне банке а.д., са сврхом уплате 

„Трошкови конкурсне документације ЈН 25/11“. 

Преузимање конкурсне документације може извршити овлашћено лице 

понуђача уз прилагање овлашћења за представника понуђача који преузима 

конкурсну документацију и уз презентацију доказа о бесповратној уплати износа за 

конкурсну документацију.  

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

''Службеном гласнику РС'' до 12 часова. Понуде доставити у затвореним ковертама, 

лично или поштом, на адресу: 

ЈП ''Скијалишта Србије'' 

Милутина Миланковића 9 

11070  Нови Београд 

Република Србија 

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

рачунати први наредни радни дан. 



 

 

 Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла 

наручиоцу до назначеног дана и сата и таква понуда ће по окончању поступка 

отварања понуда бити враћена понуђачу неотворена. 

Понуде морају имати ознаку ''Понуда за јавну набавку бр. 25/11 - не 

отварати'', а на полеђини  коверте назив понуђача и адресу. 

 Јавно отварање понуда обавиће се истог радног дана када истиче рок за 

достављање понуда у 12 часова и 30 минута у просторијама ЈП ''Скијалишта 

Србије'' на адреси Милутина Миланковића 9 ,4. спрат,  Нови Београд. 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача 

који ће своја писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда, оверена 

печатом и потписом овлашћеног лица, предати Комисији за јавну набавку пре 

почетка отварања понуда. 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде према критеријуму 

економски најповољнија понуда, који се састоји од следећих елемената 

критеријума:  

1. Цена 

2. Гарантни рок на опрему 

3. Рок испоруке 

Елементи критеријума су описани и вредновани у конкурсној 

документацији, уз навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент 

критеријума. 

Наручилац ће донети Одлуку о избору најповољније понуде у оквирном  

року од 20 дана од дана јавног отварања понуда и исту доставити свим понуђачима. 

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

телефон 011/ 222-39-60. Особа за контакт:  Марина Аксентијевић. 

 

 


