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На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 

12374 Жабари 

 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА - УСЛУГЕ 

Набавка услуга: 

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу, 

Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног 

стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима,  

на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари“, 

Партија 3. – Израда енергетских пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима и Брзоходу, 

број ЈН 5/2018 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

 Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103. 

12374 Жабари, ПИБ 102672556, Матични број 07162456, шифра делатности 8411.  

Интернет страница: www.zabari.org.rs 

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа  

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 

4. Врста предмета јавне набавке: Услуге. 

5. 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 

Набавка услуга:  

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу, 

Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног 

стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС 

„Жабари“, 

Партија 3. – Израда енергетских пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима и Брзоходу,  

број ЈН 5/2018. 

6. Ознака из општег речника набавке: 

71320000 – Услуге техничког пројектовања 

71600000 – Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга 

 

7. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија 

Предмет јавне набавке обликован је по партијама. 

 

 

 

 

 

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса Кнеза Милоша 103 

Место Жабари 

Број ЈНМВ 5/2018 

Број позива 404-12/2018-01 

Датум 02.02.2018. год. 
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Набавка услуга:  

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу, 

Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног 

стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС 

„Жабари“, 

Партија 3. – Израда енергетских пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима и Брзоходу, 

број ЈН 5/2018. 

Ознака из општег речника набавке: 

71320000 – Услуге техничког пројектовања 

71600000 – Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга 

 

8. Право учешћа у поступку јавне набавке 

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

предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама, као и додатне услове из члана 76. Закона о јавним 

набавкама у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, који су ближе 

одрежени конкурсном документацијом.  

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са 

чланом 77. Закона о јавним набавкма, који могу бити у неовереним фотокопијама и условима из 

конкурсне документације.  

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

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.  

 

9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора 

 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену, наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду оног понуђача која је прва 

заведена код наручиоца. 

 

10. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документације се може преузети електронским путем на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs и на сајту општине Жабари www.zabari.org.rs. 

Конкурсна документација може се преузети и у пословним просторијама Наручиоца на адреси ул. 

Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари у времену од 08:00 до 14:00 часова. 

 

11. Начин подношења понуде и рок 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 

Жабари, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (услуге) –  

Набавка услуга:  

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу, 

Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног 

стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС 

„Жабари“, 

Партија 3. – Израда енергетских пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима и Брзоходу, број ЈН 

5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.02.2018. 

године до 11:00 часова. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Уколико крајњи рок падне у нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда се помера на први 

наредни дан и то до 11:00 часова. 

Крајњи рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.zabari.org.rs. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

12. Место, време и начин отварања понуда, подношење пуномоћја 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, у 11:30 

часова у просторијама Општинске управе општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари у 

присуство овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица, односно дана 12.02.2018. 

године у 11:30 часова. 
Уколико дан за јавно отварање падне у нерадни дан, јавно отварање понуда извршиће се првог 

наредног радног дана у 11:30 часова. 

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

доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 

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

потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

12. Рок за доношење одлуке  

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и објављена на 

Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.  

 

13. Лицa за контакт 

Лице за контакт: Весна Николић, ouzabari.investicije@gmail.com. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

mailto:ouzabari.investicije@gmail.com

