
 

 

 На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: Закон) Комисија за јавну набавку 

образована решењем Начелника општинске управе Голубац број 404-41-2/2019 од 

14.08.2019. године објављује: 

 

                                               ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

       

                                        КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

За јавну набавку радова бр.28/2019 у поступку јавне набавке мале вредности: Радови 

на текућем одржавању објекта дома културе у насељу Сладинац,назив и ознака из 

Општег речника Набавки: крововезачки,кровопокривачки и са њима повезани радови – 

45261000. 

 

 

-На страни 13/34 конкурсне документације уместо: 

 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

22.08.2019.године до 12.00 часова.“ треба да стоји: 

 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

23.08.2019.године до 12.00 часова.“ 

 

 

 

 

 Број:404-41-5/2019                                                                   Комисија за ЈН 28/2019 

 Голубац 15.08.2019.године 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI   УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА  МОРА  ДА  БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Голубац, Цара Лазара бр.15, 

12223 Голубац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (радови) –  Радови на текућем 

одржавању објекта Дома  културе у насељу Сладинац, број ЈН: 28/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  

до    23.08.2019. године  до 12. 00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

  Изјаву понуђача о испуњавању обавезних услова из члана 75.   Закона; 

  Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75.  Закона (опционо); 

  Образац понуде;  

  Образац предмер и предрачун радова са структуром цене; 

  Модел уговора; 

  Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно); 

  Образац изјаве о независној понуди; 

  Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо). 

Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и 

техничким условима који важе у Републици Србији. 

Обавеза понуђача је да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, 

инструкције, форме, услове уговора и спецификације. 

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан  од 

стране одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора 

бити потписан  од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.  

Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група 

понуђача, обрасце копирати у потребном броју примерака. 

Свако поље (предвиђено за попуњавање), мора бити попуњено. У обрасцима где је 

предвиђено заокруживање, мора се заокружити одговарајуће.            
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