
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Назив наручиоца:  Градска управа града Пожаревца 

2. Адреса наручиоца: Дринска 2. 

3. Интернет страница наручиоца:   www. pozarevac.rs.  

4. Врста наручиоца:  Локална самоуправа 

5. Врста поступка:  Отворени поступак 

6. Врста предмета:  Радови 

7. Назив и ознака из општег речника набавке, ознака из класификације делатности, 

односно ознака из општег речника набавке: 

 Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима на 

подручју града Пожаревца, по партијама 

ОРН: 45233221 –   радови на обележавању површина путева 

 

 

 

Послови ће се обављати на   територији града Пожаревца. 

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

 

ОРН: 45233221 –   радови на обележавању површина путева 

              

8. Број партија уколико се, предмет набавке обликује у више партија:   

Јавна набавка обликована у шест партија. 

 

Партија 1. Санација црне тачке на укрштању улица Лоле Рибара, Југ Богданове и 

Шумадијске у Пожаревцу  

Партија 2. Санација црне тачке на укрштању улица Војске Југославије и Милоша 

Поцерца у Пожаревцу  

Партија 3. Санација црних тачака на деоници улице Моше Пијаде(од раскрснице 

са улицом 15. Октобар до раскрснице са улицом Поречком) 

Партија 4. Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима на 

подручју града Пожаревца: Деоница улице Партизанске( од Вука Караџића до 

Колишта 3) у Костолцу 

Партија 5. Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима на 

подручју града Пожаревца: Деоница улице Боже Димитријевића (од раскрснице са 

улицом Рударском до раскрснице са улицом Вељка Дугошевића) у Костолцу 

Партија 6. Санација црних тачака у улици 27. Априла-уградња гумених панела 

 

 

9. Посебна напомена ако је уговор о јавној набаци резервисан за установе, 

организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну 

рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: 

     Уговори нису резервисани за гора поменуте установе, организације и 

привредне субјекте. 

 

10. У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 



 Јавна набавка се не спроводи у преговарачком поступку 

 

11. Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број 

понуђача са којим наручилац зкључује оквирни споразум: 

 Оквирни споразум се не закључује. 

 

12. У случају подношења електронске понуде, примене електронских лицитација 

или система динамичне набавке – основни подаци о информационом систему 

наручиоца и неопходним техничким условима за учешће: 

 Подношење електронске понуде није предвиђено. 

 

13.  У случају примене система динамичне набавке рок трајања систем: 

 Систем динамичне набавке није предвиђен. 

 

14.   У случају обавезе  подношења понуде са подизвођачем проценат вредности 

набавке који се извршава преко подизвођача: 

 

 Понуђач није у обавези да поднесе понуду са подизвођачем. 

 У случају подношења понуде са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. 

 

15.   Критеријум, елементи критеријима за доделу уговора: 

          

Оцена и рангирање достављених Понуда и додела уговора заснива се на 

критеријуму најнижа понуђена цена. 

 

16. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

 Конкурсна документација је доступна у електронском облику наследећим 

интернет адресама: 

- Управа за јавне набавке РС – http://portal. Ujn.gov.rs./ 

- Градска управа града Пожаревца – http:// www. pozarevac.rs/ 

 

17. Адреса и интернет страница државног органа или организације, односно органа 

или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 

средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: 

-   Министарсво финансија – Пореска управа -  http://www.poreskauprava.gov.rs./ 

-   Агенција за заштиту животне средине -   http://www.sepa.gov.rs./ 

-  Министарство рада, запошљавања и социјалне политике -  

http://www.minrzs.gov.rs./ 

- Заштити животне средине - http://www.pozarevac.rs/zastita-zivotne-sredine-

2/, 

 

18. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

http://www.poreskauprava.gov.rs./
http://www.sepa.gov.rs./
http://www.minrzs.gov.rs./
http://www.pozarevac.rs/zastita-zivotne-sredine-2/
http://www.pozarevac.rs/zastita-zivotne-sredine-2/


 Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији 

на следећу адресу: 

 

  Градска управа града Пожаревца,  

             Пожаревац,  Дринска бр. 2 

            Понуда за јавну набавку бр. ЈНОП 44/2018 

 РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ  дана  18.07.2018.године и то до 

10.00 часова. 

 

19. Место, време и начин отварања понуда: 

 

 Јавно отварање понуда биће обављено дана 18.07.2018 године у 11 

часова у сали 11 Градске управе. 

 

20. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

 Представници понуђача који желе да учествују у јавном отварању поднуда, 

дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији наручиоца 

одговарајуће пуномоћје. 

 

21. Рок за доношење одлуке : Рок за доношење одлуке о додели уговора или одлуке 

о обустави поступка је 25 дана од дана отварања понуда. 

 

 

22. Лицa за контакт:      1. Јелена Глигоријевић,дипл.екон. 

                   Е-mail: jelena.gligorijevic@pozarevac.rs 

 

 

23. Остале информације:  ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП 44/2018 
      Бр.Одлуке о покретању 404-529/18-015 од 13.06.2018. 

 

 

mailto:jelena.gligorijevic@pozarevac.rs

