
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр.4, Нови Сад   
Број: 02-10/50 
Дана: 26. марта 2018. године  
Н О В И   С А Д 
 
 На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  бр. 
02-10/47 од  26. марта  2018. године и Решења о образовању Комисије бр. 02-10/48 од 26.марта 
2018. године, НАРУЧИЛАЦ, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, 
упућује: 
 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE 

у поступку јавне набавке број 5/2018 
 

НАБАВКА ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ 
 
 
1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

 „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, Жике Поповића 4, Нови Сад, www.nstrznica.co.rs. 
2. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа. 
3. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности. 
4. Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара, 

набавка хидрауличне дизалице, 42413200 – хидрауличне дизалице - према општем 
речнику набавке.     

5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: критеријум за доделу уговора 
је најнижа понуђена цена. 

6. Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација  је доступна  на 
Порталу јавних набавки као и на интернет адреси Наручиоца www.nstrznica.co.rs. 

7. Начин подношења понуде: Понуде се достављају у писаном облику, на српском 
језику, у затвореној коверти са назнаком на лицу коверте: „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ“ 
НАБАВКА ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ, бр. јн 5/2018.   
На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.  
Понуда се подноси непосредно, или путем поште на адресу: ЈКП "Тржница"  Нови Сад, 
Жике Поповића 4. Нови Сад.                                                                     

8. Рок за подношење понуде:  је  13. априла 2018. године до  09:00 часова.      
9. Отварање понуда: обавиће се јавно, је 13. априла 2018. године у 11:00 часова, у  

просторијама Наручиоца у улици Жике Поповића бр. 4, Нови Сад.    
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача, који пре почетка поступка отварања понуда морају предати 
посебно писмено овлашћење за присуствовање отварању понуда, оверено потписом и 
печатом овлашћеног лица.   

11. Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 
дана од дана отварања понуда. 

12. Лице за контакт: Владимир Коларски,  vkolarski@nstrznica.co.rs. и Радмила Иваниш, 
rivanis@nstrznica.co.rs.; тел.021/4808-546; фаx. 021/4808-555.  

 
 

  
ЗА НАРУЧИОЦА  

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

_________________________ 
Драгослав Гавранчић 


