
 1

Ј.П. Дирекција за изградњу  

Општине Голубац 

Број: ЈН 2- 2/2013 

Датум: 28. 03. 2013. године 

Г о л у б а ц 

 

 

 

 На основу чланова  72 став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“  

бр. 116/08),  

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 

Цара Лазара бр. 15, 12223 Голубац 

 

Објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у отвореном поступку 

за извођење грађевинских радова на  редовном одржавању  локалних путева и улица у 

општини Голубац  

 (Јавна набавка бр. 2/2013) 

 

  Предмет јавне набавке је обављање грађевинских радова на редовном одржавању 

локалних путева и улица у општини Голубац за 2013 годину.  

 

 Додела уговора изрвршиће се у отвореном поступку. 

 Општи услови: 

1. Право учешћа имају сва домаћа и страна, правна и физичка лица која поднесу доказе 

из члана 45. Закона о јавним набавкама, којима доказују испуњеност услова из члана 44. 

Закона о јавним набавкама, као и друга документа и обрасце садржане у конкурсној 

документацији. У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, ако заједничка 

понуда буде оцењена као најповољнија, наручилац ће захтевати од групе понуђача да поднесу 

правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке и којим ће бити прецизирана 

одговорност сваког члана групе за извршење уговора. 

2. Понуде доставити непосредно или поштом у затвореним ковертама са назнаком „не 

отварати – понуда за Јавну набавку бр. 2/2013“ у року од 30 дана од дана објављивања 

јавног позива у "Службеном гласнику РС" до 14 часова, на адресу Ј.П. Дирекција за изградњу 

општине Голубац, Цара Лазара бр. 15, 12223 Голубац. На полеђини коверте мора бити 

назначен пун назив понуђача, адреса и контакт телефон. Благовременим се сматрају понуде 

које пристигну на назначену адресу у наведеном року, без обзира на начин на који су послате, 

а уколико је последњи дан рока нерадни дан, благовременим понудама сматраће се понуде 

које су приспеле до 12 часова првог наредног радног дана. Неблаговремене понуде неће бити 

разматране, већ ће бити враћене понућачу неотворене. 

3. Заинтересовани понуђачи моги извршити непосредни увид у конкурсну 

документацију неопходну за давање понуда која се може преузети поштом или подићи у 

просторијама  Ј.П. Дирекција за изградњу општине Голубац, Цара Лазара 15, Голубац, сваког 

радног дана од 8 до 14 часова.  

4. Јавно отварање понуда обавиће се првог наредног радног дана по истеку рока, са 

почетком у 13,00 часова у просторијама Ј.П. Дирекције за изградњу општине Голубац у 

Голупцу у присуству овлашћених представника понуђача, који ће своје овлашћење предати 

комисији пре отварања понуда.  
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5. Понуда мора важити најмање 60 дана  од последњег дана за подношење понуда. 

 

     Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

     Неблаговремене,  незапечаћене и неисправне понуде неће бити разматране. 

 

    6. Избор економски најповољније понуде извршиће се на основу следећих 

критеријума за бодовање предмета јавне набавке: 

• Понуђена цена     50 пондера 

• Референце извођача       20 пондера 

• Стручна и кадровска оспособљеност             10 пондера 

• Техничка опремљеност    10 пондера 

• Рок одзива на позив наручиоца                                 5 пондера 

• Услови плаћања       5 пондера 

Укупно                           100 пондера 

 

 
            7.  Одлука о додели уговора биће донета у року од  10 дана од дана отварања понуда. 

 

8. Наручилац задржава право да одустане од вршења избора, ако установи да ниједна 

понуда не одговара захтевима из конкурсне документације или из било ког другог законског 

разлога. 

  Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су у конкурсној 

документацији. 

9. Додатне информације могу се добити сваког радног дана у периоду од 08 до 13 сати 

на телефоне 012/678-483 и 012/638-513 или лично у просторијама Ј.П. Дирекције за изградњу 

пштине Голубац у Голупцу.  Особе за контакт: Ћирковић Зоран  и Јецић Горан. 

 

 

 

Ј.П. Дирекција за изградњу  

општине Голубац  

 

_________________________ 

 

 

 

. 


