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 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012) 

 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ 

И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Објављује 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Редни број јавне набавке 09/2013 

 

 

 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за радове на 

Реконструкцији тротоара, паркинга и рампе у улици Лењиновој у Бачком Петровцу 

 

 Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији тротоара, паркинга и рампе у 

улици Лењиновој у Бачком Петровцу, према описима и количинама прецизираним у 

конкурсној документацији. 

 

 Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове прописане у 

члану 75, 76 и 77. Закона о јавним набавкама. 

 

 Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на 

адреси ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ 

И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова бр. 

6, Бачки Петровац у канцеларији број 7 или путем интернет адресе : 

www.backipetrovac.rs   као и на Порталу јавних набавки. 

 

 Понуда се сачињава на српском језику. Цену у понуди исказати у динарима 

без обрачунатог ПДВ-а. 

 

 Код сачињавања понуда, Понуђачи се морају придржавати упутстава и 

захтева из конкурсне докумантације. 
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 Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно или 

путем поште у затвореној коверти или кутији, на адресу : ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова бр. 6. 21470 Бачки Петровац са назнаком 

''Не отварај'' и '' Понуда за реконструкцију тротоар број 09/2013'', у року од осам дана од 

дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, односно 

до 25. 06. 2013 до 14,00 часова. 

 

 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 

најкасније последњег дана наведеног рока до 14,00 часова. Неблаговремене понуде неће се 

разматрати, него ће се неотворене вратити понуђачу. 

 

 Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење 

понуда, у малој сали зграде Општине Бачки Петровац (први спрат) ул. Коларова број 6. 

Бачки Петровац у 15,00 часова. Представник Понуђача може присуствовати јавном 

отварању понуда уз писмено овлашћење издато од стране тог Понуђача. 

 

 Рок за подношење Одлуке о додели уговора је најкасније 10 дана од дана отварања 

понуда. 

 

 Све информације у вези јавног позива могу се добити на телефон 021/780-464 код 

особе за контакт :  Бовдиш Ондреј 

 

 

 

                                                                                                                в.д. директор Дирекције : 

 

                                                                                                                ____________________ 

                                                                                                               Бовдиш Ондреј, дипл.инг. 

 

 

 
 
  

 


