
На основу члана 57.  став  2. и члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“,  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

12000 ПОЖАРЕВАЦ 

ул. Дринска бр. 2 

 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

Назив наручиоца:Градска управа града Пожаревца 

 

Адреса наручиоца: Пожаревац, ул. Дринска бр.2 

 

Интернет страница наручиоца:www.pozarevac.rs 

 

Врста наручиоца:Градска и општинска управа 

 

Врста поступка : Отворени поступак по партијама 

 

Врста предмета: Радови  
 

1. Број набавке: ЈН ОП 32/2018 (1.3.58 у Плану јавних набавки) 

Радови: Рехабилитација и асфалтирање  путева на територији месних 

заједница које гравитирају  производним погонима огранка ТЕ-КО 

Костолац, ОРН 45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању површина  

 

- Партија 1 – Рехабилитација и асфалтирање локалних прилазних путева између 

села и Виминацијума на територији Месне заједнице „Стари Костолац“ и Месне 

заједнице ''Дрмно'', ОРН 45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању површина 

- процењена вредност ове партије износи 27.123.743,00 динара без ПДВ-а 

- Партија 2 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на територији Месне 

заједнице „Дрмно“, ОРН 45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању површина- 

процењена вредност ове партије износи 45.342.292,50 динара без ПДВ-а 

- Партија 3 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на територији Месне 

заједнице „Стари Костолац“, ОРН 45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању 

површина- процењена вредност ове партије износи 28.255.009,00 динара без ПДВ-а 

Партија 4 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на територији Месне 

заједнице „Кличевац“, ОРН 45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању 

површина- процењена вредност ове партије износи 19.628.988,00 динара без ПДВ-а 

Партија 5 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на територији Месне 

заједнице „Брадарац“, ОРН 45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању 

површина- процењена вредност ове партије износи 28.862.160,00 динара без ПДВ-а 

Партија 6 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на територији Месне 

заједнице „Маљуревац“, ОРН 45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању 

површина- процењена вредност ове партије износи 15.787.142,50 динара без ПДВ-а 

http://www.pozarevac.rs/


Партија 7 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на територији Месне 

заједнице „Бубушинац“, ОРН 45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању 

површина- процењена вредност ове партије износи 24.361.083,15 динара без ПДВ-а 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна:Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и 

преузимање конкурсне документације до дана и часа истека рока за подношење понуда: 

-са Портала јавних набавкиportal.ujn.gov.rs 

-са интернет адресе наручиоца www.pozarevac.rs 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 32/2018  Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији месних заједница које гравитирају  производним погонима огранка 

ТЕ-КО Костолац“ - Партија 1 – Рехабилитација и асфалтирање локалних 

прилазних путева између села и Виминацијума на територији Месне заједнице 

„Стари Костолац“ и Месне заједнице ''Дрмно'' (не отварати) на адресу: Градска 

управа града Пожаревца - Комисија за јавну набавку, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 

2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или 

скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 22.06.2018. године до 10,00 часова. 

 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 32/2018  Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији месних заједница које гравитирају  производним погонима огранка 

ТЕ-КО Костолац“- Партија 2 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији Месне заједнице „Дрмно“ (не отварати) на адресу: Градска управа града 

Пожаревца - Комисија за јавнунабавку, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. Понуђач је 

дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, 

адресу, телефон и контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 22.06.2018. године до 10,00 часова.. 

 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 32/2018  Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији месних заједница које гравитирају  производним погонима огранка 

ТЕ-КО Костолац - Партија 3 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији Месне заједнице „Стари Костолац“ (не отварати) на адресу: Градска 

управа града Пожаревца - Комисија за јавнунабавку, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 

2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или 

скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 22.06.2018. године до 10,00 часова. 

http://www.pozarevac.rs/


 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 32/2018  Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији месних заједница које гравитирају  производним погонима огранка 

ТЕ-КО Костолац -Партија 4 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији Месне заједнице „Кличевац“ (не отварати) на адресу: Градска управа 

града Пожаревца - Комисија за јавнунабавку, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или 

скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 22.06.2018. године до 10,00 часова. 

 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 32/2018  Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији месних заједница које гравитирају  производним погонима огранка 

ТЕ-КО Костолац -Партија 5 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији Месне заједнице „Брадарац“, (не отварати) на адресу: Градска управа 

града Пожаревца - Комисија за јавнунабавку, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или 

скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 22.06.2018. године до 10,00 часова. 

 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 32/2018  Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији месних заједница које гравитирају  производним погонима огранка 

ТЕ-КО Костолац- Партија 6 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији Месне заједнице „Маљуревац“ (не отварати) на адресу: Градска управа 

града Пожаревца - Комисија за јавнунабавку, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или 

скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 22.06.2018. године до 10,00 часова. 

 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 32/2018  Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији месних заједница које гравитирају  производним погонима огранка 

ТЕ-КО Костолац- Партија 7 – Рехабилитација и асфалтирање  путева на 

територији Месне заједнице „Бубушинац“ (не отварати) на адресу: Градска управа 

града Пожаревца - Комисија за јавнунабавку, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или 

скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 22.06.2018. године до 10,00 часова. 

 

 



Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 

07,30-15,30 часова. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 

22.06.2018. уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача. и то: 

 

за Партију 1-у 11,00 часова, у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. 

Дринска бр. 2 

за Партију 2- у 11,30 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. 

Дринска бр. 2 

за Партију 3- у 12,00 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. 

Дринска бр. 2 

за Партију 4- у 12,30 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. 

Дринска бр. 2 

за Партију 5- у 13,00 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. 

Дринска бр. 2 

за Партију 6- у 13,30 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. 

Дринска бр. 2 

за Партију 7- у 14,00 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. 

Дринска бр. 2 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну 

набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са 

бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити 

третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. 

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да 

се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и 

др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка 

отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.  

 

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели 

уговораје 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. 

 

Лице за контакт:Особа за контакт је Јелена Глигоријевић, е-пошта: 

jelena.gligorijevic@pozarevac.rs, , у периоду од 10,00-14,00 часова. 

 

Напомена: Све  захтеве за додатним  информацијама путем e - maila, слати само у 

радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова. 

 

Остале информације:Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном 

документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 

копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 



Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа с тим што је у обавези да се у понуди позове на 

наведену интернет страницу(Извод из регистра Агенције за привредне регистре и 

извод из Регистра понуђача). 

 

 

 


