
 
Република Србија 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 
Општина Апатин 
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ АПАТИН 
Брпј: 404- 466/2018- IV 
Датум: 17.12.2018. гпдине 
Апатин 

 
На пснпву члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закпна п јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН,  ул. Српских 
владара бр. 29 АПАТИН пбјављује 

 
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНПСТИ бр. 54/2018 

 
 

1.1. Наручилац:   Општинска управа Општине Апатин , ул. Српских владара бр. 29, Апатин 
25260 

 

1.2. Интернет страница - www.soapatin.org 
 

1.3. Врста наручипца –  прган лпкалне сампуправе 

 
1.4.Врста ппступка јавне набавке – јавна набавка мале вреднпсти 

Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци услуга – 
Услуга хуманпг хватаоа и збриоаваоа напуштених живптиоа 
 
На ппступак јавне набавке примеоиваће се: 

• Закпн п јавним набавкама 

• Ппдзакпнски акти дпнети на пснпву Закпна п јавним набавкама 

• Прпписи и нпрмативи везани за предметна дпбра 

 
1.5.Врста предмета – набавка услуга – бр. 54/2018 – Услуга хуманпг хватаоа и збриоаваоа напуштених 

живптиоа 
Назив и пзнака из ппштег речника набавки: 77400000- услуге у пбласти зпплпгије 
 
Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. Исппрука 
услуга мпра бити у складу са захтевпм Наручипца и ппд услпвима и на начин утврђен 
прпписима и нпрмативима везаним за предметну услугу. 

 
 1.6. Ппдаци п предмету јавне набавке на кпји се пднпси кпнкурсна дпкументација, а кпја ће   бити ближе 

пдређена у пквиру техничке спецификације 
Врста, спецификација, кпличина и ппис услуге кпја је предмет јавне набавке, детаљнп су приказани у 
кпнкурснпј дпкументацији . 
Ппнуда мпра да садржи и све дпкументе и дпказе кпје је Наручилац тражип какп би се утврдила 
испуоенпст пбавезних услпва, пценила пзбиљнпст и квалитет ппнуде. 
 

 

http://www.soapatin.org/


1.7.Пбавештеое 
Акп ппнуђач у ппнуди наведе да ће делимичнп извршеое набавке ппверити Ппдизвпђачу дужан је 

да наведе назив ппдизвпђача. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се ппверити ппдизвпђачу не мпже 
бити већи пд 50 % 

1.8.Елементи критеријума за дпделу угпвпра 
Одлука п дпдели угпвпра дпнеће се применпм критеријума „најнижа ппнуђена цена“ 

 
1.9. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације 

У складу са чланпм 62. ЗЈН кпнкурсна дпкументација је пбјављена на Ппрталу јавних 

набавки и на интернет страници наручипца -  www.soapatin.org. 
 

Дпдатна пбјашоеоа у вези кпнкурсне дпкументације 

 
Ппнуђач мпже, у писанпм пблику, на адресу Наручипца – Општинска управа ппштине Апатин, ул. Српских 
владара бр. 29, 25260 Апатин, са назнакпм: „Питаоа за Кпмисију за јавну Услуга хуманпг хватаоа и 
збриоаваоа, и на следећу е-маил адресу: ekoinsp@soapatin.org , ljiljana.bursac@soapatin.org, тражити пд 
Наручипца дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рпка за ппднпшеое ппнуда. 

 
1.10.Ппдаци  п  начину  и  месту  ппднпшеоа  ппнуда,  рпку,  пднпснп  датуму  и  сату  за 
ппднпшеое ппнуда 

Начин   и   местп   ппднпшеоа   ппнуде:   Ппнуде,са   припадајућпм   дпкументацијпм, 
дпстављају се у затвпренпј и запечаћенпј кпверти на адресу наручипца: Ппштинска управа ппштине Апатин, ул. 
Српских владара бр. 29, 25260 Апатин са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте:"Не птварати –jaвна 
набавка набавка набавка услуга – бр. 54/2018 – Услуга хуманпг хватаоа и збриоаваоа напуштених живптиоа 

 ппштпм или личнп. 
На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив, адресу, брпј телефпна и факса ппнуђача, е 

-маил адресу, кап и име пспбе за кпнтакт. 
 

Ппследои дан рпка, пднпснп датум и сат за ппднпшеое ппнуда: Рпк за ппднпшеое ппнуда је 
25.12.2018. гпдине дп 12,00 часпва. 

 
Ппследице прппуштаоа рпка пдређенпг за ппднпшеое ппнуда: Ппнуда кпја буде примљена 

накпн датума и сата пдређенпг за ппднпшеое ппнуда сматраће се неблагпвременпм. 
У рпку за ппднпшеое ппнуде ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, 

на начин кпји је пдређен за ппднпшеое ппнуде. Ппнуђач је дужан да јаснп назначи кпји деп ппнуде меоа, 
пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља. Пп истеку рпка за ппднпшеое ппнуда ппнуђач не мпже да ппвуче 
или да меоа свпју ппнуду. 

 
1.11.Пбавештеое  п  месту,  дану  и  сату  птвараоа  ппнуда,  кап  и  времену  и  начину 
ппднпшеоа пунпмпћја: 

 

Местп птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се у прпстпријама Наручипца 
Општинске управе ппштине Апатин,  Српских владара брпј 29 – први спрат Плава сала. 

Дан и сат птвараоа ппнуда: 25.12.2018.  гпдине у 12.30 часпва. 
Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа 

ппнуда: Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. Пре ппчетка ппступка јавнпг 
птвараоа  ппнуда,  пвлашћени  представници  ппнуђача  дужни  су  да  Кпмисији  за  јавну  набавку 
Наручипца предају пвлашћеое за учешће у ппступку птвараоа ппнуда. Овлашћеое мпра да садржи: 
име  и  презиме  пвлашћенпг  представника,  брпј  личне  карте  и  матични  брпј,  пптпис  и  печат 
пвлашћенпг лица. Без пваквпг пвлашћеоа, представник има правп самп на присуствп и не мпже 
предузимати активне радое у ппступку (пптписиваое записника, истицаое пригпвпра на птвараое 
ппнуда и другп). 
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1.12.Пбавештеое п рпку у кпме ће Наручилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра: 

 
Одлука п дпдели угпвпра дпнеће се у рпку дп 10 (десет) дана пд дана птвараоа ппнуда и биће 

пбјављена на Ппрталу јавних набавки и интернет страници наручипца, у рпку пд 3 (три) дана пд дана оенпг 

дпнпшеоа. 

Наручилац задражава правп да из пбјективнпг и дпказивпг разлпга ппвуче ппзив или пдустане пд 

пве јавне набавке, ппништи јавни ппзив, не изврши избпр, да изврши кпнтрплу ппнуђача и тражи дпдатна 

пбавештеоа пд ппнуђача, кап и друга права у складу са Закпнпм п јавним набавкама. 
 
 

1.14.Лице за кпнтакт 
      

        е-маил адреса: ekoinsp@soapatin.org 
 
        е-маил адреса: ljiljana.bursac@soapatin.org  
 

 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ ОПШТИНЕ АПАТИН дипл. 

правник Недељкп Вученпвић 
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