
На основу чл. 60.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Град Вршац, упућује: 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
 
1. Назив наручиоца:  Град Вршац 
   Адреса наручиоца: Трг победе 1  
   Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com  
 
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа 
 
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
4. Предмет набавке и ознака из општег речника набавке: Редовно одржавање јавног 
осветљења Града Вршца и насељених места града Вршца ради закључивања оквирног 
споразума на период до две године.  ОРН бр.50232100 
 
5. Време трајања оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује са једним 
понуђачем на период до две године. 
 
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена  
 
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: www.portal.ujn.gov.rs   http://www.vrsac.com   
 
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  Понуде се достављају у 
затвореној коверти са назнаком Понуда за јавну набавку- Редовно одржавање јавног 
осветљења Града Вршца и насељених места града Вршца ради закључивања оквирног 
споразума на период од две године број 404-108/2018-IV-09 „ НЕ ОТВАРАТИ“ На 
адресу Град Вршац , Ул трг Победе 1, 26300 Вршац. Понуђач је дужан да на полеђини 
коверте (кутије) назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуђач подноси 
понуду лично, или путем поште. У колико понуђач подноси понуду путем поште мора 
да обезбеди да иста буде примљена од стране Града Вршца до назначеног датума и часа.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је до 11.02.2019. до 11:00 часова 
 
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда извршиће се истог 
дана, 11.02.2019., на адреси: Вршац, Трг победе 1, канцеларија број 19,  са почетком у 
11:30 часова 
 
10 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени 
представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу 
предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавне набавке 
 
11. Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања понуда 
 
12. Лице за контакт: Наташа Милутиновић, nmilutinovic@vrsac.org.rs  
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