
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО - ГРАДСКА УПРАВА  

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1 

             На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 86/15), 

Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се не примењује Закон о 

јавним набавкама у Градској управи града Краљева број 3805/15 од 31.12.2015. године, Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1451/18 од 02.07.2018. године и Решења о 

образовању Комисије за јавну набавку број 1452/18 од 02.07.2018. године, Наручилац - Градска управа 

града Краљева, oбјављује 

ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

1. За јавну набавку услуге сервисирање службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину. 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 50112000 - Услуге поправке и одржавања аутомобила. 

3. Јавна набавка није обликована по партијама. 

4. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки и са сајта 

наручиоца www.kraljevo.org  

5. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове 

предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су ближе одређени Конкурсном 

документацијом. 

6. Понуђачи могу уз понуду доставити доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. 

Закона о јавним набавкама и Конкурсном документацијом или попуњавањем Изјаве о испуњености 

обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем 

/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

7. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

8. Понуде се могу поднети : 

 непосредно у пословним просторијама наручиоца, зграда Градске управе града Краљева, Трг 

Јована Сарића 1. Краљево 36000, ПИСАРНИЦА радним данима у времену од 07,00 до 15,00 часова или 

 путем поште на адресу: Градска управа града Краљева, Одељење за заједничке послове, Одсек за 

јавне набавке, Трг Јована Сарића 1. Краљево 36000. 

9. Понуде се подносе у затвореној коверти. На коверти написати: „Понуда за јавну набавку услуга – 

сервисирање службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину, број ЈН 404-37/18-VII - НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверта назначи назив, адресу, телефон и особу за 

контакт. 

10. Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. Благовремене ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније последњег дана наведеног рока и то 18.07.2018. године, до 11,00 часова. 

11. Отварање понуда ће се обавити истог дана 18.07.2018. године у 11,30 часова, у просторијама Градске 

управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, Одељење за заједничке послове, Одсек за јавне набавке, 

III спрат, канцеларија број 300, без обзира на начин доставе. 

12. Представник понуђача, пре отварања понуда је дужан да достави писмено овлашћење-пуномоћје да 

може у име понуђача да присуствује отварању понуда. 

13. Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року до 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 

14. Лица за контакт: Одсек за јавне набавке тел/факс: 036/306-058 e-mail адреса nabavka@kraljevo.org 

mailto:nabavka@kraljevo.org

