
 

 
                     дел.број: 05-160                 датум: 07.04.2020. године 

 
 

I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

  На основу члана 55.,57. и 60., а у вези са чл. 39. став 1. Закона о јавним набавкама  

(,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(,,Сл.Гласник 

РС“, бр. 86/15)  и Одлуке бр. 05-139 од 24.03.2020. године о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности, установа Пољопривредна школа са домом ученика «Ваљево» из Ваљева, ул. Владике Николаја бр. 

54., позива понуђаче да поднесу писану понуду у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/2020 чији је 

предмет набавка услуга -  осигурање имовине, грађевинских објеката, опреме, усева, окуланата, основног 

стада, моторних возила, новца, запослених и ученика Пољопривредне школе са домом ученика 

“Ваљево”  

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном 

документацијом. 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, 

што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  попуни, 

потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино понуда која буде 

достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.  

              Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у 

запечаћеној коверти (омоту) на адресу  наручиоца: Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“,  14000 

Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 54. са назнаком ''Понуда за јавну набавку радова  бр.04/2020 – УСЛУГЕ 

осигурање имовине, грађевинских објеката, опреме, усева, окуланата, основног стада, моторних возила, 

новца, запослених и ученика Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево”  НЕ ОТВАРАТИ'' 

најкасније до дана 22.04.2020. године до 10.00 часова.  

Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на 

полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли 

понуђач наступа самостално или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште 

за сваког члана и назначити ко је овлашћени члан групе. 

Понуђач је у обавези да обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже траком 

(јемствеником) у целини и запечати, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

поједини листови, односно прилози.  

Напомена: документе финансијског обезбеђења (писмо о намерама за издавање менице и меничних 

овлашћења) неоштећен упаковати у пластичну фолију која ће бити повезана јединственим јемствеником и 

запечаћена са осталом траженом документацијом. 

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу 

уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом 

пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је 

наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није 

релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

Јавно отварање понуда ће се обавити  након истека рока за достављање понуда тј. дана  

22.04.2020. године у 10.00 часова у просторијама Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ у  



 

Ваљеву, ул. Владике Николаја бр. 54. Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник 

понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку 

отварања понуда. 

Критеријум за оцену понуда је: економски најповољнија понуда 

Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у оквирном року од 5 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана од 

08,00 до 14,00 часова.  Особа за контакт је Зорица Алимпијевић,  е-маил адреса poljskolava@gmail.com 
 

 
 

 

                      Комисија за ЈНМВ 04/2020 

 

 

 

 

 


