
На основу Члана 60.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,68/2015), 

објављујемо 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: Градска управа Пирот 
Адреса Наручиоца: Српских владара 82, 18300 Пирот 
Интернет страна наручиоца: www.pirot.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа 
Наручилац је Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један 
наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун 
спроведе поступак јавне набавке , број одлуке 404-771/18 од 29.10.2018.год. 
овластио:  
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ,Ул.Војводе Мишића бр.50,18300 Пирот 
www.komunalacpirot.rs, E-mail:komunalac.pirot@mts.rs, Tel.010/341-170,321-181 
 
да спроведе поступак јавне набавке мале вредности радова 1.3.56. – Формирање 
дрвореда и пошумљавање деградираних површина и голети на територији Града 
Пирота. 
Ознака из ОРН- 77231600 – услуге пошумљавања, 77310000 – услуга садње и 
одржавања зелених површина, 03120000 – хортикултурни производи. 
 
Број партија: Набавка је обликована у пет партија  
 
Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити 
применом критеријума најнижа понуђена цена. 
 
Начин преузимања конкурсне документације: са Портала јавних набавки 
www.portal.ujn.gov.rs, са интернет стране наручиоца ЈП Комуналац Пирот 
www.komunalacpirot.rs 
 
Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно,на адресу ЈП 
Комуналац,ул.Војводе Мишића бр.50,18300 Пирот,у запечаћеној коверти,са 
назнаком:ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1.3.56.- Партија ___ - НЕ 
ОТВАРАТИ. 
 
Понуду доставити најкасније до 08.11.2018.године до 12.00 часова. 
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење 
понуда,08.11.2018.год. у 12.15 часова,у просторијама ЈП Комуналац,ул.Војводе 
Мишића бр.50, 18300 Пирот. 
 
Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 
уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке 



пуномоћје за учешће у поступку отварања. 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,Министарства   
финансије и привреде.Подаци о заштити животне средине се могу добити у 
Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике,развоја и 
заштите животне средине.Подаци о заштити при запошљавању и условима рада 
се могу добити у Министарству рада,запошљавања и социјалне политике. 
 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда. 
 
Контакт особа: Марина Цветковић, е-mail:komunalac.pirot@mts.rs  

 
 
 

ЈП КОМУНАЛАЦ 
 


