
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Јавно предузеће за изградњу Обреновца упућује позив на основу члана 39. став 1. ЗЈН 
(„Сл.гласник РС“ бр. 124/12), Правилника о поступку  јавним набавкама мале вредности 
(„Сл.гласник РС“ бр. 29/2013)  за подношење понуда за јавну набавку број МНУ-8/2013. 

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, Обреновац, Вука Караџића 99 д, 
МБ: 06900496, ПИБ: 101933143, Шифра делатности: 7022 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 
Поступак  јавне набавке мале вредности услуга. 

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке је техничка контрола Главног пројекта техничког регулисања 
саобраћајница на делу државног пута I Б реда број 21 (Улица краља Петра I)  за време 
извођења радова на изградњи школеске спортске сале за потребе Прве обреновачке основне 
школе у Обреновцу, редни број МНУ-8/2013. 
 
1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ  ПОДНОШЕЊА 
ПОНУДЕ 
Понуде морају бити у це лини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да 
испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. 
Понуђачи подносе понуде у писаној форми и запечаћеној коверти непосредно или препорученом 
пошиљком на адресу ЈП за изградњу Обреновца, Вука Караџића 99д, 11500 Обреновац. 
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 17.04.2013. године до 1000 на писарницу 
наручиоца у Обреновцу, Вука Караџића 99 д (позив на број МНУ-8/2013 – „Техничка контрола 
Главног пројекта саобраћајница на делу државног пута I Б реда број 21 - не отварај“). 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
 
 

 
Наручилац 

Jaвно предузеће за 
изградњу Обреновца 

 
Адреса Вука Караџића 99 д 
 
Место Обреновац 
Интернет 
страница  jpobrenovac.rs 
 
Број  914/2 
 
Датум 09.04.2013. године 



1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА 
Јавно отварање понуда обавиће се 17.04.2013. год у 1030 у просторијама наручиоца. Све 
неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка 
отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 7 дана од дана отварања понуда, односно по 
истеку рокова за подношење захтева за заштиту права. 
 
1.7. KОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)  
Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телелефон 011/8721-071. Особa за 
контакт je Горан Ћирић. 
 
 
        Председник Комисије 
 
        ____________________ 
              Горан Ћирић 


