
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
Назив наручиоца: Општина Црна Трава 
Адреса наручиоца: трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна 

Трава 
Интернет страница наручиоца: www.opstinacrnatrava.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
Врста предмета: Радови 
 
Радови на уређењу трга у Црној Трави, број ЈН 07/2013 
45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина 
45316100 – Инсталације спољне расвете 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“ која обухвата 
следеће елементе: 

- понуђена цена 70 пондера,  
- висина аванса 10 пондера,  
- рок извођења 10 пондера, 
- рефернце 10 пондера. 

 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација може се преузети лично подношењем писменог 
овлашћења за преузимање издатог на меморандуму понуђача, оверено печатом и 
потписом овлашћеног лица, сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова почев од 
дана објављивања  јавног позива на Потралу јавних набавки, Порталу службених 
гласила Републике Србије и базе прописа и на веб сајту општине Црна Трава па до 
истека рока за подношење понуда до 12,00 часова, на адреси наручиоца из 
претходне тачке. Уз писмено овлашћење за преузимање конкурсне документације, 
понуђач је дужан да поднесе и доказ о извршеној бесповратној уплати у износу од 
2.000,00 динара, на име трошкова за израду и умножавање конкурсне 
документације, на рачун буџета Општина Црна Трава број: 840 – 742351843 – 94 – 
Приходи општинских органа управе, број модела 97, позив на број 05-031, сврха 
уплате „откуп конкурсне документације за ЈН. 07/2013“ 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуде  се  могу достављати  поштом или  лично  на  адресу:  Општина Црна 
Трава, 16215 Црна Трава, трг Милентија Поповића 61, сваког дана од 8,30 до 14,00 
часова у затвореној коверти са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ –  Понуда за учествовање у 
отвореном поступку за јавну набавку „Радови на уређењу трга у Црној Трави“ ЈН 
број 07/2013. 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 
особу. 



Крајњи рок за достављање понуда је 07.10.2013. године и то до 12,00 часова 
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.  
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће 
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено 
 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда ће се обавити 07.10.2013. године са почетком у 13,00 часова 
у просторијама Општине Црна Трава, Црна Трава, трг Милентија Поповића 61, уз 
присуство овлашћених представника понуђача. 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан  је да поднесе 
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверене печатом и потписано од 
стране одговорног лица понуђача. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 
предметну јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања 
понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
Рок за доношење одлуке: Одлуку о избору најповољније понуде 

наручилац ће донети у оквирном року 
од 20 (двадесет) дана од дана отварања 
понуда. 

 
Лице за контакт: Особа за контакт Ватрослав Славковић, 

телефон 016/811-123 
 
 


