
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

На основу члана 32, и 27. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12) 

и Одлуке о покретању поступка јавне набавке донете од стране Директора ЈП за 

грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан  број 393 од 13.05.2013. 

године, Комисија за јавне набавке објављује позив за подношење понуда јавне  

набавке мале вредности „Радови на одржавању асвалтних коловоза“- крпљење 

ударних рупа“. Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у 

Упутству понуђачима како да сачине понуду, кој је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са позивом и конкурсном 

документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне 

набавке који су наведени у поменутој документацији. 

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је: Јп за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан. 

 

1.2.ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка „Радови на одржавању асвалтних коловоза“- крпљење ударних 

рупа“ у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

1.3.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је: „Радови на одржавању асвалтних коловоза“- 

крпљење ударних рупа“. 

Ознака из општег речника набавке: 45233141 – Радови на одржавању путева. 

Извор финансирања: Средства за наведену набавку су предвиђена у буџету СО-е 

Владичин Хан код корисника ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве 

Општине Владичин  на позицији  5.1.1.позиција 3 – Одржавање улица и локалних 

путева-крпљење и санација. 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.4.ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   

Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи упутство понуђачима како 

да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку. 

 

1.5. ПРАВО УЧЕШЋА 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 

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

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

документима из члана 77 Закона о јавним набавкама, који могу бити у неовереним 

фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом.                                                                                                     

Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не дуже од три дана од дана 

пријема писменог позива Наручиоца доставити оригинал или оверену копију 

доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 

75. став 1 тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. 

Закона о јавним набавкама.  



Ако јавну набавку подноси група понуђача, сваки понуђач је дужан да испуни 

обавезне услове из чл. 75. ства1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин 

одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама,  а додатне услове испуњавају 

заједно. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде 

резултираће одбијањем тих понуда, као неисправних. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

суприотном наручилац ће раскинути уговор. 

Доказе о испуњености услова доставити уз понуду. 

 

1.6. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ „Радови на одржавању асвалтних коловоза“- крпљење ударних 

рупа“     у ЈП Дирекцији за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин 

Хан  (НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ РОКА ЗА ОТВАРЊЕ ПОНУДА). 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 07:00 

до 14:00 сати на адресу: Општина Владичин Хан, Комисија за јавне набавке , ул. 

Светосавска 1, 17510 Владичин Хан. 

Крањи рок за достављање понуда је 9 дана од дана објављивања јавног позива на 

Порталу јавних набавки што у овом случају значи до 23.05.2013. године    до 11:00 

часова по локалном времену.  Понуде које стигну после рока наведеног у 

претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће 

отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком 

да је понуда поднета неблаговремено. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 

потписана од стране одговорног лица понуђача. 

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени 

на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, 

недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему 

у складу са упутством из конкурсне документације. 

 

1.7. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ 

ПУНОМОЋЈА 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 

11:15 часова у малој сали Општине Владичин Хан уз присуство овлашћених 

представника понуђача. 

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку доставе пуномоћја за учествовање отварању понуда. 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.  

 

1.8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је 10 (десет) дана 

од дана отварања понуда. 

 

1.9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

Критеријум за оцењивање понуда је: Најнижа понуђена цена. 


