
На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности број: 015-404-1018/17 од 09.11.2017. године 

 

 

 

Градска управа града Пожаревца 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга 

 

Градска управа града Пожаревца, као наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале 

вредности услуга: '' - Израда ПДР пристаништа („Драгуљ“) у Костолцу, у општем 

речнику набавке означена под ознаком: 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и 

услуге планирања, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 015-404-

1018/17 од 09.11.2017. године, редни број јавне набавке 1.2.83/2017, у складу са чланом 39. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12). 
 

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. 

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

 

Не прихватају се понуде са варијантама. 

 

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

  

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део 

конкурсне документације. Неиспуњавањем једног или више елемената из садржаја понуде, 

иста ће бити одбијена. 

 
Понуда се може преузети: 

1) на адреси наручиоца: Градска управа града Пожаревца, 12000 Пожаревац, ул. 
Дринска 2; 

2) на интернет страници наручиоца: www.pozarevac.rs. 

3) на Порталу јавних набавки: http://portal. Ujn.gov.rs./ 

 

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу Наручиоца:  
Градска управа града Пожаревца, 12000 Пожаревац, ул. Дринска 2, с тим што се на 
коверти/кутији мора попунити и налепити следећи пропратни образац. 

 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

прилком отварања понуда може са сигуношћу утврдити да се први пут отвара. 

http://www.pozarevac.rs/


        

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
           

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у зајеничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће 

неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да 

су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као понуде са битним 

недостацима. 

 (попунити и залепити на коверту/кутију)  

датум и сат подношења: _________________________ 

                                                    ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

Израда ПДР пристаништа („Драгуљ“) у Костолцу 
РЕДНИ БРОЈ ЈН МВ 1.2.83/2017 

НАРУЧИЛАЦ:  

Градска управа града Пожаревац  

12000 Пожаревац, Дринска бр.2 

ПОНУЂАЧ:______________________________________________  
 

ПОДИЗВОЂАЧ __________________________________________ 
  
УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ______________________  

назив: ______________________  

адреса: ______________________  

број телефона: ______________________  

број телефакса: ______________________  

електронска адреса: ______________________  

име и презиме лица за контакт: ______________________.  

 

 



Рок за подношење понуда је  27.11.2017. године до 10 часова.  

Отварање понуда је јавно и обавиће се 27.11.2017. године у 11 часова, у просторијама 

Градске управе града Пожаревца, Пожаревац 12000, улица Дринска бр. 2 у присуству 

овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда 

мора бити оригинал, издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом 

издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се председнику 

Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 

 

Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности позива најмање три понуђача и 

истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је научилац прибавио 

најмање једну прихватљиву понуду.  

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.  

 Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и мора да садржи нарочито 

податке из извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац ће донети у року од 10  дана од 

дана јавног отварања понуда. Уколико поједини подаци из одлуке представљају пословну 

тајну у смислу закона којим се увеђује заштита пословне тајне или представљају тајне 

податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци изодлуке се неће 

објавити. У наведеном случају одлуку ће наручилац, у изворном облику, доставити 

Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

  Наручилац одлуку о додели уговора, у року од 3 дана од дана доношења,  

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Наручилац је обавезан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен року од највише 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

Изабрани Понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави Наручиоцу у 

року од 5 дана од дана када му је  Наручилац доставио уговор. Уколико изабрани Понуђач 

не достави уговор потписан и оверени и тражена средства обезбеђења, у неведеном року, 

Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем и 

активирати меницу за озбиљност понуде. 

    Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач  односно заинтересовано лице,који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпеоили 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све податке из члана 151. става 1. тачке од 1) до 7) 

Закона о јавним набавкама. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све 

обавезнеелементе из наведеног члана ЗЈН, наручилац ће такав захтев обацити закључком. 

Закључак којим се захтев за заштиту права одбацује наручилац ће доставити подносиоцу 

захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, акопија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње 

наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  



Захтев за зштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока заподношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 ЗЈН 

указао наручиоцуна евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радњ које наручилац предузме пре 

рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана од пре истека рока за 

подношење понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 

рока за подношење понуда.   

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га 

Републичка комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако 

се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева 

мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем 

поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем 

захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је пријем одбијен.  

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда банка о уплати таксе из члан 156. став 1. 

тачка 2) и 4). Закона о јавним набавкама из које се види да је уплата коначко реализована.  

Такса се плаћа у износу од 60.000,00 динара, како следи:  

сврха плаћања  Републичка административна такса за јавну набавку, редни број _________  

корисник/примала

ц  

Буџет Републике Србије  

шифра плаћања  153  

број рачуна  840-30678845-06 

број модела  97  

позив на број  50-016  

 

Упутство о уплати таксе , и допунско упутство о уплати таксе и докзу о уплаћеној  

(реализованој уплати) такси дато је на интернет страници Републичке комисије за заштиту 

права, на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/,            

            У складу са чланом 149. став 9. ЗЈН поднети захтев не задржава даље активности 

наручиоца у поступку јавне набавке а у складу са одредбама члана 150 ЗЈН. 

http://www.kjn.gov.rs/


 Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 

захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтву  за зштиту 

права наведе да зауставља даље љактивности у поступку јавне набавке. 

 У случају поднетог захтева за зштиту права наручилац не може донети одлуку о 

додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 

набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

 Одговортно лице наручиоца може донети одлуку  да наручилац предузме 

активности из претходног става конкурсне документације пре доношења одлуке о 

поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавањ активности наручиоца у поступку 

јавненабавке, односо у извршењу уговора о јавнојнабавци проузроковало велике тешкоће у 

раду ли пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке.  

 

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

Уговор ће бити закључен са понуђачем  којем наручилац одлуком додели угоавор 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколиконису испуњени услови за доделу уговора из члана 107 ЗЈН. 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 

да се започети поступак оконча  или услед којих је престала потреба Наручиоца за 

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних шест месеци 

 Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 

образложити, при чему ће посебно навести разлоге обуставе поступка, одлучи о 

трошковима припремања понуди и да даупутсво о правном средству и да исту објави, у 

року од три дана од дана донишења, на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

 Против одлуке о обустави поступка понуђачи могу поднети Захтев за заштиту 

права у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 

 У року од пет дана од  коначности одлуке о обустави поступка наручилац ће на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавити обавештење о обустави 

поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К ЗЈН. 

 

 

Контакт особе Јелена Глигоријевић, дипл.екон, тел: 012/531-759, e-mail: 

jelena.gligorijevic@pozarevac.rs  

 


