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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Назив: Општина Бечеј 

Адреса: Бечеј, Трг ослобођења 2 

Интернет страница наручиоца: www.becej.rs 

 

 
2. Врста поступка: 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.   
 
3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуге аутобуског превоза у земљи и 
иностранству 
 
ОРН 60140000 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци -  
услуге – услуге аутобуског превоза у земљи и иностранству, број: 27/18 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска 

лицитација  

Не спроводи се електронска лицитација. 

 
7. Напомена уколико је набавка формирана по партијама: 

Набавка није формирана у више партија. 
 
8. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Јована Топић 

Е - маил адреса: jovana.topic@becej.rs 
 
9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 7 (десет) дана, 

рачунајући од дана отварања понуда на основу сачињеног Извештаја о 

стручној оцени понуда (рок не може бити дужи од 10 дана од дана отварања 

понуда сагласно члану 108. ст. 3 Закона о јавним набавкама). 
 

 

http://www.becej.rs/


10. Припрема понуде 

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  

непосредно или путем поште, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна 

и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и 

оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Понуда се подноси 

у коверти или кутији, затвореној на такав начин да се приликом отварања понуда може 

са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте потребно је 

навести назив, адресу, број телефона и факса, е-маил понуђача, као и име особе за 

контакт. У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је 

потребно назначити да се ради  о групи понуђача и навести називе и адресе свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу Наручиоца: Општинска управа Бечеј, Трг ослобођења 

2, 21220 Бечеј 

На коверти или кутији у којој се подноси понуда обавезно назначити „Понуда за 

ЈНМВ 27/2018 – услуга аутобуског превоза у земљи и иностранству – НЕ 

ОТВАРАТИ“ и приложити тражену документацију. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.06. 

2018. године. до 08:30 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
11. Место, време и начин отварања понуда:  
 
Oтварања понуда ће се спровести у просторијама наручиоца, у Бечеју, улица 
Трг ослобођења 2, 14.06.2018. године, са почетком у 09:00

 
часова.  

Отварање понуда је јавно. Присутни представници понуђача пре почетка јавног 
отварања понуда морају комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за 
учешће у поступку јавног отварања понуда. 
  
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и 
допунама. 
 


