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На основу члана 69. став 1, члана 70. тачка 2) и  члана 72. став 1. тачка 1)  Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 116/2008)  

 

Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, 

Булевар краља Александра бр. 84, 

о б ј а в љ у ј е 

 

Ј А В Н И  П О З И В 

за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку за услугу 

израде главних пројеката стамбених објеката, ламеле Е1-Е4, Ф1-Ф4, Г1-Г2, Х1-Х2 у 

насељу „Југовићево“ у Новом Саду и послови по овлашћењу Наручиоца  

 (јавна набавка број ВЈН 02/10) 

 

Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, Булевар краља Александра бр. 84 

позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за јавну набавку услуге израде 

главних пројеката стамбених објеката, ламеле Е1-Е4, Ф1-Ф4, Г1-Г2, Х1-Х2 у насељу 

„Југовићево“ у Новом Саду и послова по овлашћењу Наручиоца, сагласно спецификацији 

услуга садржаној у Конкурсној документацији за ову јавну набавку. 

 

Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене 

чланом 44. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту:ЗЈН), с тим што уз понуду достављају 

и доказе о испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 45. ЗЈН, који су ближе 

одређени у Конкурсној  документацији. 

 

Услов за учешће у поступку хавне набавке су  стручне референце понуђача које се састоје у 

томе да је понуђач за последњих пет (5) година израдио  главне пројекте стамбених објеката 

бруто површине најмање 50.000,00 м2.  

 

Наведене стручне референце понуђач доказује референц листом уз коју  прилаже потврде о 

изведеним услугама од стране инвеститора тих услуга, што је детаљно описано у Конкурсној 

документацији. 

 

Остали обавезни услови су детаљније одређени у Конкурсној документацији. 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим јавним позивом и Конкурсном 

документацијом за јавну набавку услуге израде главних пројеката стамбених објеката, ламеле 

Е1-Е4, Ф1-Ф4, Г1-Г2, Х1-Х2 у насељу „Југовићево“ у Новом Саду и послова по овлашћењу 

Наручиоца (ВЈН 02/10), сагласно спецификацији услуга садржаној у Конкурсној 

документацији за ову јавну набавку. 

 

Заинтересована лица могу да изврше увид или преузму Конкурсну документацију у 

просторијама Наручиоца у Београду, Булевар краља Александра бр. 84. најкасније до 11,00 

часова 30г дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“.  
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 Приликом преузимања Конкурсне документације неопходно је приложити доказ о уплати 

износа од 6.000,00 дин, који заинтересовано лице уплаћује на рачун Грађевинске дирекције 

Србије д.о.о, Београд, број текућег рачуна у ПБ Агробанка ад Београд је 245-51673-21. 

 

Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Конкурсном 

документацијом, најкасније до 11,00 часова 30-ог дана од дана објављивања јавног позива у 

„Службеном гласнику РС“. Понуда се доставља непосредно или путем поште у запечаћеној 

коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, Булевар краља Александра 

бр. 84,  са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге бр. ВЈН 02/10– НЕ ОТВАРАТИ“. 

Уколико рок истиче на дан који је нерадан (субота, недеља) или на нерадан дан државног 

празника, као последњи дан за пријем понуда сматраће се први следећи радни дан. 

Благовременом се сматра понуда која приспе у просторије Наручиоца најкасније до 11,00 

часова 30-ог дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Грађевинске дирекције Србије д.о.о, Београд, Булевар краља Александра бр. 84, 30-ог дана од 

дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“, у 11,00 часова. Уколико је 30. 

дан од дана објављивања јавног позива нерадан дан, отварање понуда ће се спровести првог 

наредног радног дана са почетком у 11,00 часова. 

 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да 

своје својство представника понуђача докажу предајом пуномоћја Комисији за јавну набавку, 

непосредно пре почетка отварања понуда. 

 

Рок важности понуде је 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. 

 

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се 

неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 30  дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

Уколико се укаже потреба за услугама које представљају понављање сличних услуга које су 

предмет ове јавне набавке и које пружа понуђач (првобитни извршолац услуге), а те услуге се 

уклапају у основни пројекат за који је по овом јавном позиву био закључен уговор о јавној 

набавци, Наручилац може за те радове  спровести преговарачки поступак без објављивања 

јавног позива, уколико од закључења првог уговора о јавној набавци није протекло више од 

три године, сагласно  члану 24. став 1. тачка 8) ЗЈН. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде, доставом захтева на адресу Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, 

Булевар краља Александра бр. 84, са назнаком: “Питања за Комисију за јавну набавку услуге 

бр. ВЈН 02/10“. 

Лице за контакт и преузимање конкурсне документације:  

Иван Поповић , телефон 011/3209-822 и  064/815-3035 
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