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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                             

Г р а д    Б е о г  р а д 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Комисија за јавне набавке у поступку 08/19 

Шумадијски трг 2 

11030 Београд 

www.cukarica.rs 

РГ 

 

  На основу чл. 39 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 08/19, број II-03 бр 404-

21/19 од 30. 01. 2019, Комисије за јавне набавку оформљена Решењем бр II-03- бр 404-21/19 од 30. 

01. 2019. у поступку прикупљања понуда објављује 

 

ПОЗИВ  ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

08/19 

 

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

НА ПРУЖАЊУ УСЛУГА  

УТОВАРА, ПРЕВОЗА И ВАЉАЊА РЕЦИКЛИРАНОГ АСФАЛТА 

 

 Предмет јавне набавке су услуге наношења и ваљања рециклираног асфалта (45233140) на 

некатегорисаним путевима на тридесетседам локација- потеса у урбаном и руралном делу Градске 

општине Чукарица; према  захтеву Наручиоца и под условима и на начин дефинисан конкурсном 

документацијом. 

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

у складу са Чл. 75 и 76  Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се 

доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом. 

 Заинтересована лица могу да преузиму конкурсну документацију на Порталу Управе за 

јавне набавке, или на интернет адреси Наручиоца: www.cukarica.rs. 

 Понуда се сачињава у складу са позивом и према упутству из конкурсне документације, на 

прописаном обрасцу и доставља уз захтеване прилоге најкасније до 12 часова 12. 02. 2019. у 

затвореном коверту на адресу наручиоца ( писарница ) са назнаком:  “Понуда по позиву 08/19- не 

отварати”. На полеђини коверта навести пун назив и адресу,mail адресу, телефон , факс и особу за 

контакт понуђача. 

 Уз понуду понуђачи достављају и доказе-прилоге дефинисане конкурсном документацијом.  

Докази могу бити оригинали или фото копије. 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 Непотпуне и неблаговремене понуде (понуде које нису до часа истека рока за подношење 

понуда заведене у писарници општине) неће се разматрати. 

 Јавно отварање понуда извршиће се комисијски у 13 часова последњег дана рока у малој 

сали Градске општине Чукарица у Београду, Шумадијски трг 2. 

 Активно учешће у јавном отварању могу да имају представници заинтересованих страна 

који имају оверена пуномоћја. 

 Избор најповољније понуде извршиће се на темељу  Чл. 85 Закона, применом критеријума 

"најнижа понуђена цена " у року до 10 дана од дана отварања понуда, о чему ће понуђачи бити 

писмено обавешени. 

 Уговор се склапа одмах по стицању законских услова. 



 Додатне информације заинтересовани могу добити сваког радног дана у времену од 9-14 

часова на адреси наручиоца или преко телефона: Виолета Јевђић :тел 011-30-52-118, 063/7792965, 

mail: vjеvdjic@cukarica.rs; Tатјана Видојевић: тел 011-30-52-120, 063/200441,  mail: tvidojevic@ 

cukarica.rs;Радован Грубишић: тел 011-30-52-193, 063/1081761, mail: rgrubisic@cukarica.rs 

 

 

 


