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К у р ш у м л и ј а  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

91/19), и  Захтева за  покретања поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, 

број: 404-74/2020  од 05.11.2020. године,  Позивамо Вас да у поступку набавке радова – „Поправка 

путева у Месној заједници Спанце“ – доставите понуду за набавку број 1/2020 од 05.11.2020. 

године. 

 
 
Рок за достављање 
понуде: 

 
13.11.2020. године до 12:00 часова 
 

 
 
Начина достављања 
понуде: 

на адресу: Месна заједница Рударе, зграда општине Куршумлија, 

ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија,(зграда старог супа, први 

спрат)  преко службе за месних заједница општине Куршумлија: са 

назнаком „Поправка путева у Месној заједници Спанце" 
Обавезни елементи 
понуде: 

Према обрасцу понуде који достављамо у прилогу 

Критеријум за избор 
привредног субјекта 

„најниже понуђена цена без ПДВ-а“. 
 

Остале напомене: Рок плаћања је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019).  

Исплата за изведене радове вршиће се по испостављању  Привремених 

ситуација одн. Окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске 

књиге  обострано потписане од стране извођача радова и надзорног органа  

одн. лица задуженог за контролу радова,  у року који не може бити дужи од 

45 дана, рачунајући од дана овере привремених и окончане ситуације.  

Плаћање се врши уплатом на рачун извођача радова.  

Авансно плаћање није дозвољено. 
контакт: jellenastojcic@gmail.com , служба месних заједница, сваког радног дана 

(понедељак – петак) од 7,00 до 15,00 часова. 
 

Попуњен и потписан образац понуде се доставља у оригиналу са назнаком поступка за који се 
доставља. 

Са привредним субјектом са најповљнијом понудом ће се, након истека рока за подношење понуда 
приступити закључењу уговора.        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                            
Председник Месне заједнице Спанце 

 

                   ___________________________  

                                                                                                              Весић Драгоке 
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