
         На основу Одлуке Скупштине општине Топола бр. 020-16/2011-05-I од 

26.01.2011. године о гасификацији општине Топола,  

„Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола  

 

расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

За прикупљање понуда за избор стратешког партнера 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ГАСИФИКАЦИЈИ 

 НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Предмет конкурса је избор стратешког партнера за извођење радова на 

гасификацији насељених места општине Топола (Наталинци, Јунковац,  Клока, 

Павловац, Шуме, Горња Трнава, Доња Трнава, Горович Светлић, Топола град, 

Топола село, Божурња, Жабаре, Липовац, Горња Шаторња, Доња Шаторња, 

Блазнава, Винча, Пласковац, Јарменовци, Војковци, Манојловци, Гуришевци, 

Овсиште, Доња Трешњевица, Белосавци, Јеленац, Маскар, Рајковац, Крћевац, 

Загорица). 

 

За послове избора стратешког партнера за извођење радова на гасификацији 

насељених места општине Топола бира се један стратешки партнер. 

 

Избор стратешког партнера за извођење радова на гасификацији насељених места 

општине Топола, врши се прикупљањем писаних понуда. Право на учешће у 

поступку има домаће или домаће правно лице са већинским страним капиталом, 

које се бави делатностима које су предмет овог јавног конкурса уколико испуњава 

обавезне услове за учешће у предметном конкурсу који су прописани у конкурсној 

документацији наручиоца. 

 

Конкурсна документација може се преузети у року од 10 дана од дана објављивања 

конкурса у дневном листу „Политика“ на адреси: „Јавно предузеће – Дирекција за 

изградњу општине Топола“ ЈП Топола, ул. Принца Томислава Карађорђевића 2, 

34310 Топола, сваког радног дана у времену од 08,00-15,00 часова, уз приложен 

доказ о уплати износа од 30.000,00 динара на жиро рачун бр. 840-292647-37, по 

моделу 97 и позиву на бр. 89101101225187, сврха уплате: откуп конкурсне 

документације. 

 

Све информације могу се добити на телефон 034/811-587 и 811-731,у времену од 08-

15,00 часова, контакт особа Виолета Павловић. 

 

Понуде са наведеним у конкурсној документацији достављају се на српском језику 

у затвореној коверти са назнаком: „За конкурс-стратешки партнер за 

гасификацију-не отварати“ путем поште препоручено или лично на адресу: ул. 

Принца Томислава Карађорђевића 2, 34310 Топола. 

 

На полеђини коверте читко написати назив и адресу понуђача. 

 

Рок за достављање понуде је 15 дана од наредног дана од дана објављивања овог 

конкурса у дневном листу „Политика“ до 12,00 часова. 



 

Понуде које пристигну на дату адресу после истека рока (15 дана од наредног дана 

од дана објављивања овог конкурса у дневном листу „Политика“ до 12,00 часова) 

сматраће се неблаговремене и као такве се неће разматрати. 

 

Уколико последњи дан за подношење понуде падне у нерадни дан, рок се помера за 

први радни дан. 

 

Неблаговремене, неисправне, неодговарајуће и непотпуне понуде неће бити 

разматране. 

 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за достављање понуда, истог 

дана са почетком у 12,15 часова у просторијама наручиоца на поменутој адреси. 

Уколико дан за отварање понуда падне у нерадни дан рок се помера за први 

наредни радни дан. 

 

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача који су дужни да 

председнику комисије предају писмена овлашћења. 

 

Одлуку о избору стратешког партнера доноси Скупштина општине Топола, а на 

предлог Комисије за спровођење јавног конкурса. 

 

Учесници конкурса биће обавештени о резултатима истог у року од 8 дана од дана 

доношења Одлуке од стране Скупштине општине Топола. 

 

 

 
(Јавни конкурс је објављен у дневном  листу „Политика” 01. фебруара 2011. године) 


