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На основу члана 60. став 1, тачка 1) Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015), и Одлуке директора ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево број 1619 од 27.11.2019. године   

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Панчево 

 

о б ј а в љ у ј е 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ 

СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ ГЛОГОЊ, ПАРЦЕЛА БР. 505 КО 

ГЛОГОЊ,  

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 11/19-М,  

БРОЈ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ 1.3.3. 
 

1. Наручилац: Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а 26000 Панчево, 

013/304932, osa@3dnet.rs, www.gsapancevo.rs ПИБ: 104395523 

Лица за контакт: Душан Пердух и Драган Остојин. 

2. Наручилац је корисник буџетских средстава. 

3. Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности. 

4. Предмет јавне набавке бр. 11/19-М су радови – радови на уређењу слободне површине на локацији 

Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, редни број набавке 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3. 

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавек мале вредности. Предмет јавне набавке није обликован 

по партијама. Наручилац закључује уговор са најповољнијим понуђачем.  

Процењена вредност јавне набавке износи до 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. ОРН-45000000 

5. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена. 

6. Конкурсну документацију наручилац истовремено са овим позивом објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. У складу са тим, конкурсна документација може се преузети са 

Портала управе за јавне набавке РС (www.portal.ujn.gov.rs) и интернет странице Наручиоца 

www.gsapancevo.rs.   

7. Понуду доставити непосредно или поштом препоручено на адресу: ЈП „Градска стамбена агенција“ 

Панчево, улица  Његошева бр.1а, II спрат, у запечаћеном коверту или омоту са назнаком: 

„понуда за јавну набавку радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, 

парцела бр. 505 КО Глогоњ, редни број набавке 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3. На омоту 

навести: назив, седиште, адресу и телефон понуђача. Понуђач је дужан да достави понуду по свим 

позицијама из конкурсне документације и у складу са упутствима датим у конкурсној документацији. 

8. Рок за подношење понуда је 10 (десет) дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних 

набавки. Благовременом ће се сматрати све понуде које буду примљене од Наручиоца десетог дана од дана 

објављивања овог позива на Порталу. Крајњи рок за достављање понуда је 9.12.2019. године 

(понедељак) у 12:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се истог дана када истиче рок за 

предају понуда, 9.12.2019. године са почетком у 12:30 часова, у просторијама ЈП „ГСА“ Панчево. 
Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног 

датума и часа.  

9. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати 

потписано и оверено овлашћење од стране овлашћеног лица понуђача, које морају предати Комисији за 

јавну набавку пре отварања понуда. 

10. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 


