
  

 

На основу члана 57 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12 и 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) 
 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ 
11550 ЛАЗАРЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 42 

www.lazarevac.rs 
Објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

За јавну набавку  услуга – превоз ученика основних школа на територији градске општине 
Лазаревац и ученика специјалнихзанатске  школе из Београда за школској 2019/2020 

години ознака набсавке 11/2019-оп 

 

Наручилац: Градска општина Лазаревац ,улица  Карађорђева бр. 42 , Лазаревац,интернет 
страница-www.lazarevac.rs 

Врста наручиоца:Део јединице локалне самоуправе 

Врста поступка:отворени поступак 

Предмет јавне набавкесу  услуге превоза ученика основних школа на територији градске 
општине Лазаревац и ученика специјалнихзанатске  школе из Београда за школској 
2019/2020.Назив и ознака из општег речника набавке-услуге друмског путничког превоза 
за посебне намене 60130000. 

Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације:Заинтересовани понуђачи могу преузети 
конкурсну документацију на Порталу јавних    набавки и интернет  адреси Наручиоца 

www.lazarevac.rs. 

Подаци о називу ,адреси и интернет адреси државног органа или организације где се 
благовремено могу добити исправни подаци о: 
Пореским обавезама:-Пореска управа(Министарство финансија и привреде,РС) Саве 
Машковића 3-5,Београд.Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.  Посредством државног 
органа Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима 
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 
администрирају ови органи ; 
Заштита животне средине- Агенцији за заштиту животне средине Руже Јовановић 
27а,Београд,Интернет адреса www.sepa.gov.rs. (Министарства енергетике, развоја и заштите  
животне средине РС,Немањина 22-26 ,Београд,Интернет адреса www.merz.gov.rs); 
Заштита при запошљавању и условима рада –Министарство рада,запошљавања и социјалне 
политике,Немањина 22-26,Београд,Интернет адреса www.minrzs.gov.rs 
 



Начин подношења понуде и рок: Понуде морају бити у целини припремљене у складу са 
конкурсном документацијом , морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне 
набавке. Понуда се подноси у писменој форми непосредно на писарници наручиоца или поштом, 
у затвореној коверти (омоту), на адресу: Градска општина Лазаревац, Карађорђева бр.42, 11550 
Лазаревац, са назнаком:  

„ ПОНУДА НЕ ОТВАРАЈ - Ознака набавке: 11/2019-оп  

- САМОСТАЛНА ПОНУДА / ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  /  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

(у зависноси од облика наступа понуђача) 

НА ПОЛЕЂИНИ КОВЕРТЕ МОРА БИТИ НАЗНАЧЕНО ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ, АДРЕСА 
ПОНУЂАЧА, (ОДНОСНО ЧЛАНА ГРУПЕ КОЈИ У ИМЕ ГРУПЕ ПОДНОСИ ПОНУДУ), БРОЈ 

ТЕЛЕФОНА И ОСОБУ ЗА КОНТАКТ 

Понуђач подноси понуду на начин описану у предходном ставу, тако да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Уколико коверат није запечаћен и означен како је наведено у предходном тексту, наручилац не 
преузима одговорност за отварање пре рока тако поднете понуде. 

У случају да је понуда неблаговремена, понуђачу ће бити враћена неотворена. 

Рок за подношење понуда је 19.08.2019.године до 10 часова .Благовременом понудом сматраће 
се само оне понуде примљене у писарницу наручиоца без обзира на начин доставе до датума и 
времена одређеног у позиву,тј. до  19.08.2019.године до 10 часова.  

Место ,време и начин отварања понуда:Јавно отварање понуда обавиће се 19.08.2019.године у 
11 часова, Градска општина Лазаревац , I спрат , канцеларија 21, 11550 Лазаревац, улица 
Карађорђева 42. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:Јавном отварању могу да присуствују представници понуђача који пре почетка 
отварања понуда наручиоцу поднесу писмена овлашћења за присуство, учешће и предузимање 
одређених радњи у поступку отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће у року не дужем од двадесетпет (25) дана од дана 
отварања понуда и исту објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у 
складу са одредбама чл. 108. ЗЈН РС. 

Лице за контакт: Славица Филиповић – тел/факс 011/8122-279 ,е- mail адреса sfilipovic@lazarevac.rs 

 

 


