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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
Општинска управа 
01 број 404-34/19 
2.04.2019. године 
А р и љ е 

 
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15), 

Наручилац, 
 

Општинска управа општине Ариље 

Светог Ахилија 53, 31230 Ариље 
 

дана 2.04.2019 године, објављује 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке мале вредности 01 број 404-34/19 

набавка теренског возила за Ватрогасну јединицу ПС Ариље 

 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Назив наручиоца: Општина Ариље 
Врста наручиоца: локална самоуправа 
Адреса: Светог Ахилија 53, 31230 Ариље 
ПИБ: 100493722, 
матични број: 07254628, 
шифра делатности: 8411 
број рачуна: 840-131640-95 
интернет страница наручиоца: www.arilje.org.rs 
 
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним 
набавкама  (Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке, Конкурсном документацијом, као и Одлуком о покретању предметног поступка јавне набавке 01 број 
404-34/19 од 29.03.2019. године. 

 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке 01 број 404-34/19 је набавка добара- теренског возила за Ватрогасну јединицу ПС 
Ариље (ознака из општег речника јавне набавке - ОРН 34113300). 
 
 
4. БРОЈ ПАРТИЈА, УКОЛИКО СЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ОБЛИКУЈЕ У ВИШЕ ПАРТИЈА 
 

Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
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5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити  у просторијама наручиоца на 
адреси: Општина Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље,  сваког радног дана од 8:00 часова до 14,00 
часова или исту преузети са сајта општине Ариље  www.arilje.org.rs  или Портала управе за јавне набавке. 
 
6. ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и позивом и морају да 
испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. 
Конкурсна документација садржи упутство понуђачима како да сачине понуду и упутство за доказивање 
испуњености обавезних услова за учешће у поступку. 
Понуде се подносе у запечаћеној коверти непосредно или препорученом пошиљком на адресу Општина 

Ариље, ул. Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- јавне набавка 

мале вредности - набавка набавка теренског возила за Ватрогасну јединицу ПС Ариље 

, 01 број  404-34/19 (НЕ ОТВАРАТИ). 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 10.04.2019. године до 11,00 часова.  
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене 
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је 
понуда поднета неблаговремено. 
 
7.   МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда односно 10.04.2019. 
године у 11,30 часова у просторијама општинске зграде у Ариљу. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да 
пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учествовање у поступку 
отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од одговорног 
лица понуђача. 
 
8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 8 дана од дана отварања понуда, односно по истеку рокова за 

подношење захтева за заштиту права. 
 
 9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 
Оцењивање, рангирање и избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „Економски 
најповољнија  цена“ .  
 
Меродавна је укупна цена изражена у динарима без обрачунатог ПДВ-а.  
 
Уколико два или више понуда имају исту понуђену цену,  најповољнија понуда биће изабрана жребом 

 
10. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО  
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ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА  
РАДА И СЛ. 
 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, 

Руже Јовановић 27А, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине, Београд, Немањина 22-26,. www.merz.gov.rs 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 
запошљавање,борачка и социјална питања, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs 

 
11. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА 
 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени 
представник понуђача, који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда 
изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отвaрању понуда. 
 
12. КОНТАКТ 
, особа за контакт је Бранко Вукајловић ,   

моб. тел. 065 891 35 52 

 

 

Комисија за јавну набавку                                                                                                            
 


