
 

 

 

БРОЈ:  19-1997/22-3-20 

ДАНА:  13. априла 2020. године 

НОВИ САД 

 

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

124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 19-1997/22-20 

од 09. априла 2020. године, наручилац објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 4 

Назив наручиоца:    Јавно комунално предузеће „Лисје“ 

Адреса наручиоца:  Народног фронта 53, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца:   www.lisje.com  

Врста наручиоца:    Државно - јавно предузеће 

Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: Услуге ископа и земљаних радова. 

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45112000 –  Радови на ископавању и 

одношењу земље.  

Јавна набавка није обликована по партијама. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса на којој је 

конкурсна документација доступна: Документација се може преузети на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца: www.lisje.com 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће  

присуствовати  поступку, дужни су  да  Комисији предају писмена пуномоћја,  на основу  

којих  ће  доказати  овлашћење  за  учешће  у  поступку  јавног отварања. Број пуномоћја и  

име  представника  понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"ЛИСЈЕ" НОВИ САД 

НАРОДНОГ ФРОНТА 53 
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Начин подношења и рок за подношење понуда: 

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Јавно комунално 

предузеће “Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53, до 22.04.2020. године до 8 часова, без 

обзира на начин достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, предаје је на 

писарници Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на горе наведеној адреси. Понуда 

приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а 

Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење 

понуде. Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом. 

На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште, адресу, телефон и 

име особе за контакт. 

Понуду поднети у затвореној коверти/регистратору  са назнаком: 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

ЈНМВ бр. 4 – услуге ископа и земљаних радова 

 

Место, време и начин отварања понуда:  

Поступак  јавног отварања  понуда  одржаће се 22.04.2020. године у 10,00 часова,  у 

пословним просторијама  ЈКП „Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53. Поступак  отварања 

понуда спроводи Комисија образована решењем наручиоца. 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:  

10 дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Миле Ковачевић, телефон 021/469-914, e-mail:  milekovacevic@lisje.com  
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