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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 у поступку јавне набавке мале вредности радова 
набавку  Извођење радова на насипању путева у МЗ „Подриње“ Лозничко Поље 

 
 

 
 
На основу члана 60. Став 1, тачка 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
Републике Србије 124/2012) МЗ Подриње Лозничко Поље , 15300 Лозница , www.loznica.rs , 
позива понуђаче да поднесу своје писане понуде.  
 
Предмет јавне набавке радова:   

Извођење радова на насипању путева у МЗ „Подриње“ Лозничко Поље 
Врста поступка  
поступак јавне набавке мале вредности. 
 
Подаци о наручиоцу:   
Месна Заједница „Подриње“ Лозничко Поље, 15300 Лозница  сајт Града 
Лознице, www.loznica.rs  
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама 
(Службени гласник Републике Србије 124/2012), Правилником о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова (Службени гласник Републике Србије 29/2013), конкурсном документацијом и овим 
позивом. 
 
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: "НАЈНИЖА  
ПОНУЂЕНА ЦЕНА''. 
 
Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, интернет 
странице Града Лознице www.loznica.rs  или непосредно-радним даном од 09:00 до 14:00 
часова, на адреси:  Градска управа Лозница , Карађорђева број 2. 15300 Лозница  спрат 3. 
Канцеларија  126.  
Лице за контакт Слађана Томићевић тел. 015/879-263 
 
 
 
 

http://www.loznica.rs/
http://www.loznica.rs/
http://www.loznica.rs/


Начин, место и рок за подношење понуда  
Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом, искључиво у 

затвореним ковертама, доставе најкасније до 26.05.2014. године, до 12,00 часова, 
препорученом пошиљком на адресу:Град Лозница Градска управа, Карађорђева број 2  или 
личном предајом у Канцеларију писарнице на првом спрату Градске управе , соба бр. 108, 

са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА НАБАВКУ –  
На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и 

именом особе за контакт. 
Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис понуђача, 
треба да потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом. 
 
Место, време и начин отварања понуда  
Јавно отварање понуде обавиће се истог дана у 12,30 часова, на адреси: Градска управа 
Лозница Карађорђева број. 2 15300 Лозница  у Едукационој Сали  у приземљу Градске 
управе. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 
Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за 
јавне набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда. Писмено овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног 
лица. 
 
Рок за доношење одлуке наручиоца 
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 2 дана од дана 
јавног отварања понуда. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Достављено: 
-потенцијалним понуђачима; 
-уархиву  
Објављено: 
-на Порталу Управе за јавне набавке 
-објављено на интернет страници 
Града Лознице 
 

 

             Одсек за јавне набавке  
        Службеник за јавне набавке  
Слађана Томићевић, дипл. економиста 
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