
 

 

 

На основу члана 149. став 12. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12), 

Одлуке о покретању поступка број:  ЈН 3/2013 од 13.05.2013.године за јавну набавку у 

отвореном поступку:  Радови на летњем одржавању локалне путне мреже која је 

изузета из мреже државних путева I и II реда у општини Голубац, ОРН: Радови на 

одржавању путева -45233141, за коју је дана 24.05.2013. на Порталу управе за јавне 

набавке постављен позив за подношење понуда и Конкурсна документација бр.ЈН 3-

4/2013, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ , 

12223 Голубац, Цара Лазара 15, као Наручилац предметне набавке, сагласно закону, на 

Порталу Управе за јавне набавке, објављује следеће 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

Којим се сви учесници  у отвореном поступку јавне набавке радова бр - ЈН. 3/2013, 

Радови на летњем одржавању локалне путне мреже која је изузета из мреже 

државних путева I и II реда у општини Голубац, ОРН: Радови на одржавању путева -

45233141,  

    ОБАВЕШТАВАЈУ  да је  поднет захтев за заштиту права пре истека рока за 

подношење понуда  од стране заинтересованог лица ПД ''Неимар пут''д.о.о. 

Салаковац, ул Првог партизанског одреда бб, Салаковац. У име и за рачун 

подносиоца захтева, захтев за заштиту права по пуномоћју бр. 422 од  07.06.2013. 

године, поднели су пуномоћници адвокат Бранко Ракита, Трг Војводе Радомира 

Путника 2, 34000 Крагујевац и привредно друштво "ТЕНДЕРИ" ДОО Крагујевац,  

Ул.Николе Пашића 35/II – 24г 34000 Крагујевац. дир.Јагода Ратинац;   

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА поменути пуномоћници су поднели својим поднеском са 

заводним штамбиљем ''Тендери'' д.о.о. број: 484/13 од 12.06.2013.године, а исти је од 

стране Наручиоца примљен дана 13.06.2013. године са заводним бројем ЈП Дирекција за 

изградњу општине Голубац наш број: ЈН 3-7/2013 од 13.06.2013.године.    

 

У Голупцу, дана 14.06.2013.године. 

 

                                                                                                      Одговорно лице Наручиоца 

                                                                                                          Директор Марјан Ђокић 

                                                                                                                     ________________________________                                                        

ЈЈПП    ДДииррееккцциијјаа    ззаа    ииззггррааддњњуу  ооппшшттииннее  ГГооллууббаацц   

Цара Лазара 15, 12223 Голубац; Тел. 012/678-483; 012/638-513 (и факс); 

е-маил: dirgolubac@gmail.com;  Матични број: 17209477;  ПИБ: 101483438; 

Шифра делатности: 4211;  Текући рачун: 840-517641-78  


