
дел.бр.379/2020 
датум: 09.03.2020. 

 
       ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
     у поступку јавне набавке мале вредности – добара 

                   НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И   
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ КРУШЕВАЦ – ИЗДАВАЊЕМ БОНОВА 
 
 

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крушевац д.о.о., као наручилац, 
спроводи поступак јавне набавке мале вредности добара: „Набавка горива за потребе 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац – издавањем бонова“ , на основу 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 375/2020 од 09.03.2020. године, редни број 
јавне набавке 01/20, у складу са чланом 39. Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ). 
 Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. 

Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.  
 Не прихватају се понуде са варијантама. 
 Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 
 Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део 
конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, 
понуду чини неисправном. 
 
 Документација се може преузети: 
на адреси наручиоца: Крушевац, ул.Чолак Антина бр.41, канцеларија рачуноводства бр.3, 
сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда, 
сајт наручиоца pssskrusevac.com и Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) . 
 
 Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком:  
,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара – Набавка горива за потребе 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац – издавањем бонова, 
бр.01/2020 -НЕ ОТВАРАТИ”.  
на адресу: 37000 Крушевац, ул.Чолак Антина бр.41,  а предају се у канцеларији рачуноводства 
бр.3. 

На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон 
особе за контакт. 

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће 
неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су 
поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне. 
 Рок за подношење понуда је  19.03.2020. године до 11:00 часова.  
 Отварање понуда је јавно и обавиће се 19.03.2020. године у 11:15 часова, у 
просторијама Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац, канцеларија бр.3, у 
присуству чланова комисије за предметну јавну набавку и овлашћених представника 
понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од 
понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом 
одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка 
поступка отварања понуда. 
 Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 (пет) дана од дана отварања понуда.  



 Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени 
понуда, наручилац објављује на Порталу јавних набавки.  
 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор 
најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у 
складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 ).  
    

 ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац доо, улица Чолак Антина бр.41, 
путем факса 037/421-912 и email: kontakt@poljostanica.com,  тражити додатне информације 
или објашњења у вези са припремањем понуде, лице за контакт Владица Ракић. 
Евентуална питања или захтеви за разјашњење конкурсне документације могу се 
доставити у писаном облику на адресу наручиоца, најкасније до 5 дана пре истека рока за 
подношење понуда. 

 
 
      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1/2020 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


