
Јавно предузеће Инфраструктура Шабац 

Дел. број: 3798-02/4 

Број JНМВ: 17/2019 

Датум: 31.12.2019. године 

Ш  А  Б  А  Ц 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 

бр. 68/2015) за 17. јавну набавку мале вредности, наручилац Јавно предузеће 

Инфраструктура Шабац упућује  

                         

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

   

 

1. Позивамо вас да поднесете понуду за јавну набавку мале вредности за потребе 

Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, ул. Карађорђева бр. 27, Шабац. 

2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности. 

3. Предмет јавне набавке мале вредности су услуге одржавања заједничких 

електро-инсталација и реконструкција главних разводних табли на стамбеним 

зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура 

Шабац. 

4. Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и 

конкурсном документацијом. 

5. Понудa се доставља до 20.01.2020. године до 9,00 часова. Понуду доставити у 

затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „понуда - не 

отварај: ЈНМВ бр. 17/2019 –  одржавање заједничких електро-инсталација и 

реконструкцију главних разводних табли на стамбеним зградама које су на 

одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, на адресу: Јавно 

предузеће Инфраструктура Шабац, ул. Карађорђева бр. 27, 15000 Шабац. На 

полеђини коверте читко написати: назив, број телефона и адресу понуђача. 

Понуђач понуду подноси лично на писарницу или путем поште. 

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се 

неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

6. Понуда са варијантама није дозвољена. 

7. Отварање понуда вршиће се јавно 20.01.2020. године у 9,00 часова у 

просторијама Јавног предузећа Инфраструктура Шабац - ул. Карађорђева бр. 27, 

Шабац. 

8. Овлашћени представник понуђача који присуствује отварању понуда предаје 

оверено и потписано пуномоћје пре почетка отварања понуда које мора гласити 

на особу која присуствује отварању понуда. 

9. Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 (десет) дана од дана отварања 

понуда. 

 

                                                                  Јавно предузеће Инфраструктура Шабац 

                                                                                         в.д. директор: 

 

                                                                            Владимир Радосављевић с.р. 


