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           На основу члана 55,57 и 60 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 

РС“бр.124/2012,14/2015 и 68/2015 у дањем тексту:Закон) и одлуке о покретању отвореног 

поступка јавне набавке број 404-26/2019 од 14.06.2019.године,Општинска управа Општине 

Голубац објављује 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   

- Јавна набавка број ЈН 20/2019 - 
 

Предмет набавке: Превоз ученика основних школа на територији општине Голубац у 

школској 2019/2020– назив и ознака из општег речника  набавки: услуге друмског 

саобраћаја– 60100000 

  Услови за учествовању у поступку: 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  

Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност 

услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума: 

             „економски најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума за доделу уговора: 

- Понуђена цена – 60 пондера – ( најнижа/посматрана x 60) 

 референца – 20 пондера 

-21 уговор и више- 20 пондера 

-од 10 до 20 уговора- 10 пондера 

-до 10 уговора- 5 пондера 

 старост возила – 20 пондера 

- просечна старост возила од 1 до 3 године – 20 пондера 

                                       преко 3 године до  5 година – 17 пондера 

                                       преко 5 година  до 7 година – 15 пондера 

                                       преко 7 година до 10 година – 5 пондера 

                                                               

                                                   Укупно: 100 пондера 

 

- Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за пружене услуге. У 

случају исте  понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио у просеку млађа возила. Уколику су сви горе наведени 

критеријуми исти, као најповољнија биће понуда оног понуђача, која је раније 

заведена код наручиоца. 

 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на 

Порталу Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs и на интернет страници: 

www.golubac.org.rs.   

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у 

просторијама наручиоца: Општинске управе општине Голубац, 12223 Голубац, улица Цара 

Лазара бр. 15, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, до последњег дана рока за  

подношење понуда. После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети. 
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Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

 

Понуде са потребном документацијом подносе се непосредно или путем поште у затвореним 

ковертама са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга: Превоз ученика основних 

школа на територији општине Голубац у школској 2019/2020,  број: ЈН 20/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”,  на адресу: Општинска управа општине Голубац“,  Цара Лазара бр. 15, 12223  

Голубац. 

 

Рок за подношење понуда је   30 (тридесет)  дана од дана објављивања на Порталу 

Управе за јавне набавке, oдносно до   15.07.2019. године до 12.00 часова. 

Ако дан истека рока пада у нерадни дан, рок истиче првог наредног радног дана до 

12.00 часова.  

Понуде које стигну код Наручиоца после наведеног рока сматраће се 

неблаговременим и неће се отварати већ се након  поступка  отварања понуда враћају  

понуђачу. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

 

Поступак отварања понуда обавиће се јавно, одмах након истека рока за достављање 

понуда односно истог дана, са почетком у 13.00 часова у присуству овлашћених 

представника понуђача и заинтересованих лица, на адреси наручиоца Општинска управа 

општине Голубац“,  Цара Лазара 15, 12223  Голубац. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

 

 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, 

дужни су да Комисији за јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку 

јавног отварања печатирано и потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке:  

 

Одлука о доделу уговора биће донета у  року од 25 дана од дана отварања понуда. 

 

Лицe за контакт: 

 

Горан Јецић,  факс: 012/678-426, e-mail: javnenabavke@golubac.org.rs,  у периоду од 

08.00 до 14.30 часова, радним даном. 

 

 

Број: 404-26-3/2019 

Датум: 14.06.2019. године 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                              БРОЈ ЈН 20/2019 

 

 

 

  


