
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-81/2017-02 од 
24.07.2017. године наручилац упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 
за извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ 
Црна Трава – II фаза у Црној Трави.  

 
 1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Назив и адреса наручиоца: Општина Црна Трава, Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава 
 Интернет страница наручиоца: www.opstinacrnatrava.org.rs  
  

 1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 
  
 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 
 1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  
 Предмет јавне набавке је за извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са 
домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава – II фаза у Црној Трави.  

 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
45421100 – Уградња врата и прозора и сродних елемената 
 
1.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове који су 
дефинисани у конкурсној документацији а односе се на финансијски, пословни, технички и кадровски 
капацитет у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова  из члана 75. и 76. доказује 
се доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама која могу бити у неовереним фотокопијама, 
а у свему у складу са упутсвом из конкурсне документације. 

 1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца www.opstinacrnatrava.org.rs. 
 Конкурсна документација може се преузети и лично у просторијама Општинске управе Црна Трава, 
Трг Милентија Поповића бр. 61, сваким радним даном од 8,00 до 14,00 часовa. 
   
 

1.7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 Понуђачи подносе понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда 
од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на порталу Управе за јавне набавке, најкасније до 
03.08.2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања. 

Понуда се подноси лично на писарници Општинске управе Црна Трава или путем поште на адресу 
наручиоца – Општина Црна Трава, Трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, сваког радног дана од 
8,00 до 14,00 часова. 

Понуђач је дужан да понуду достави у запечаћеној непровидној коверти на следећи начин: 
На предњој страни коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац ПО1 из конкурсне 

документације. 
На полеђини коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац Образац бр. ПО2. 



Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити узете у 
разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотворене. 

 
1.8. МЕСТО И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  
 

 Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за достављање понуда у просторијама 
Општинске управе Општине Црна Трава, односно дана  03.08.2017. године у 13,00 часова.  

У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача. 
Пре почетка отварања понуда овлашћени представници понуђача су дужни да Комисији за јавну 

набавку доставе потписано, оверено и заведено „Овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку 
отварања понуда за јавну набавку ЈН 09/2017 – „за извођење радова на замени столарије на згради Техничке 
школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава – II фаза у Црној Трави“. 

 Овлашћење није потребно ако отварању присуствује лично директор предузећа или лично 
предузетник оснивач радње. 
 

1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана од дана отварања понуда, а 
објавиће је на порталу јавних набавки и на сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења, сагласно 
члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 1.10. КОНТАКТ 
 

Особа за контакт:  
Ватрослав Славковић, e-mail: vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs телефон за контакт 016/811-

123, сваког радног дана у времену од 08,00 до 14,00 часова. 
 
Пожељно је да понуда буде спакована у коверти у фасцикли са механизмом и увезана траком 

или јемствеником у целину која је осигурана печатом и обезбеђена тако да се не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови ни после отварања понуде. 
Подношење електронске понуде није дозвољено. 
 


