
           
 

Обреновац, Цара Лазара 3/1  

Матични број:  07041985 
ПИБ: 101935647 
Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка 

На основу чланова 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
број 124/12, 14/15 и 68/15), ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1 (у 
даљем тексту: Наручилац) објављује:  

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у квалификационом поступку (друга фаза) јавне набавке радова:  

 
Инвестиционо одржавање стамбеног фонда – Инвестиционо одржавање 
стамбеног фонда – Извођење радова на стамбеној згради у ул. Кнеза 
Mихаила бр.13 (Кречење приземља степеништа оштећеног у поплави и 
премазивање фасаде и сокле до висине линије поплаве). 
 

1. Назив Наручиоца: ЈКП „Обреновац“ Обреновац. 
 
2. Адреса Наручиоца: Цара Лазара 3/1, Обреновац. 

 
3. Интернет страница Наручиоца: www.jkpobrenovac.org.rs. 

 
4. Врста наручиоца: Јавна комунално предузеће – локална самоуправа. 

 
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, који се спроводи ради 

закључења уговора о јавној набавци. 
 

6. За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег 
речника набавке: / 

 
7. За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и 
ознака из општег речника набавке: 

a. Предмет јавне набавке су Радови која се набављају: 
Инвестиционо одржавање стамбеног фонда – Извођење 
радова на стамбеној згради  у ул. Кнеза Mихаила бр.13  

     (Кречење приземља степеништа оштећеног у поплави и 
      премазивање фасаде и сокле до висине линије поплаве) 
b. Назив и ознака општег речника набавке: 45000000 Грађевински 

радови. 
c. Редни број јавне набавке: ЈНКП-02/2014, II фаза/6-2016. 
d. Врста предмета јавне набавке: Радови. 

 
8. Партије: Предмет набавке није обликован по партијама. 
 

9. Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, 
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, 
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: / 

 

http://www.jkpobrenovac.org.rs/
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10. У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: / 
 

11. Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и 
број понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум: / 

 

12. У случају подношења електронске понуде, примене електронске 
лицитације или система динамичне набавке - основни подаци о 
информационом систему наручиоца и неопходним техничким условима 
за учешће: / 

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

 

14. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат 
вредности набавке који се извршава преко подизвођача: / 

 
15. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Избор 

најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 

 
16. Начин преузимања Конкурсне документације: Конкурсна документација 

се може преузети у електронском формату са интернет странице 
Наручиоца: www.jkpobrenovac.org.rs, као и на Порталу јавних набавки, 
интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs. 

 
17. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или 

организације где се могу благовремено добити исправни подаци о: 
 
- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа 

(Министарство финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве 
Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе 
могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону 
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе. 

 
- Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за 

заштиту животне средине (Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, 
Србија, интернет адреса: www.mpzzs.gov.rs) адреса Агенција за заштиту 
животне средине: Руже Јовановића 27а; Београд, Србија, интернет 
адреса Агенције за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs.  

  
- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 11 и 22-26, 
Београд, Србија, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.  

 

http://www.jkpobrenovac.org.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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18. Понуђачи своје понуде подносе у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу 
Наручиоца: ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 
Обреновац – дирекција предузећа код секретарице директора 
канцеларија на првом спрату, са назнаком: ,,НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за 
јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање стамбеног фонда 
– Извођење радова на стамбеној згради у ул. Кнеза Mихаила бр.13 
(Кречење приземља степеништа оштећеног у поплави и 
премазивање фасаде и сокле до висине линије поплаве), ЈНКП-
02/2014 II фаза/6-2016 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. На полеђини коверте 
(пошиљке) треба навести назив и пуну пословну адресу понуђача. Рок за 
подношење понуда је 11 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Понуда се сматра 
благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 
26.07.2016. године до 11ºº часова, укључујући и понуде послате поштом. 
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку 
Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити 
неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 
19. Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 26.07.2016. године, са 

почетком у 12ºº часова, у просторијама дирекције ЈКП „Обреновац“ 
Обреновац, Цара Лазара 3/1, Обреновац. 

 
20. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално 

поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни 
или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној 
документацији. 

 
21. Право на учешће у поступку јавне набавке имају сви квалификовани 

кандидати који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у 
поступку у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15). У понуди понуђач доставља 
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и 76. ЗЈН, а у 
складу са чланом 77. ЗЈН, у оригиналу или фотокопији. Докази из члана 
77. став 1. тачка 2., и 3. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре 
отварања понуда. Понуђачи (предузетници и правна лица) који су 
регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре Републике Србије, не морају да доставе доказе из члана 77. 
став 1. тачка од 1) до 3) ЗЈН, из разлога што су ови докази јавно доступни 
на интернет страници надлежног органа: Агенција за привредне регистре 
(www.apr.gov.rs). Понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу 
на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

http://www.apr.gov.rs/
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22. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да 
достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.  

 
23. Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком 

је 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.  
 
24. Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити у времену 

од 7,30 – 15,30 часова, контакт особа/е (или служба): Драган Милановић 
и Љубиша Трбојевић за техничка питања и Сектор комерцијале и 
набавке, е-маил: komercijalajkp@gmail.com.  

 
 
 
 
 
                                                                          ЈКП „Обреновац” - Обреновац  
                                                                                       Д и р е к т о р 
    
                                                                      _____________________________    
                                                                      Зоран Лапчевић, дипл. економиста  
 

mailto:komercijalajkp@gmail.com

