
   На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности, број V-404-1/2015-43 од 09.07.2015. године 
 
 

Општина Кикинда 
Трг српских добровољаца бр. 12 

www.kikinda.org.rs 
 

објављује  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности  

одржавање јавне расвете на територији Општине Кикинда 
Бр. ЈН 43/2015 

 
Предмет јавне набавке: Одржавање јавне расвете на територији Општине Кикинда. (назив 
и ознака из ОРН: Спољна расвета 31527200) а према спецификацији и карактеристикама датим у 
Конкурсној  документацији. 
 
Право учешћа имају сви понуђачи регистровани за предвиђену делатност, који испуњавају  
обавезне и додатне услове из члана 75. и  76. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 
124/12), а који доставе сва документа наведена у Конкурсној документацији. 
 
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.  
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, додела уговора извршиће се на основу 

критеријума ''мањи износ аванса'' .  
 

 
Рок важења понуде: Минималан рок важења је 30 дана од дана отварања понуда.  
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 
Конкурсна документација може се преузети до 21.07.2015. године са Портала јавних набавки, 
интернет адресе наручиоца: www.kikinda.org.rs и лично уз писмено овлашћење свог 
представника у просторијама општине Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, канцеларија 
бр. 96, радним даном од 08 до 14 часова. 
 
Начин подношења понуде и рок: 
Понуђачи су обавезни да понуде са документима наведеним у конкурсној документацији доставе 
поштом или лично до 21.07.2015. године до 10 часова, на адресу: Општина Кикинда, Трг 
Српских добровољаца бр.12, 23300 Кикинда. Са назнаком: «НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА за јавну 
набавку одржавање јавне расвете на територији Општине Кикинда бр. ЈН 43/2015». На 
полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил 
адресу, као и име особе за контакт. Понуде које пристигну на дату адресу или буду предате на 
писарници наручиоца после истека рока сматраће се неблаговремене и као такве се неће 

http://www.kikinda.org.rs/


разматрати. Уколико последњи дан неких од рокова наведених у овом јавном позиву истиче на 
дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се сматрати први следећи радни дан. 
 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда извршиће се 21.07.2015. године у 11,00 часова у просторијама општине 
Кикинда.  
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да своја 
писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке: 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана окончања поступка отварања 
понуда. 
 
Остале информације: 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора из чл.107 закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да 
обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се 
неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци. 
 
Контакт особа: За преузимање конкурсне документације је Одсек за јавне набавке, тел: 
0230/410-195, за технички део документације  Жељко Пажин 062/88 52 124 


