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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ППШТИНА БПЈНИК 

ППШТИНСКА УПРАВА 
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П П З И В  З А  П П Д Н П Ш Е О Е   П П Н У Д А  
 

1. Назив, адреса и интернет станица наручипца   
Наручилац Општина Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2-4, Бпјник, web: www.bojnik.rs ппзива 
све заинтереспване ппнуђаче да припреме и ппднесу ппнуде у складу са закпнпм,  
кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм 

2. Врста наручипца 
Јединица лпкалне сампуправе 

3. Врста ппступка јавне набавке 
Јавна набавка мале вреднпсти  

4. Врста предмета 
Набавка дпбара 

5. Ппис предмета набавке, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп  назив и 
пзнака из ппштег речника набавке 
Набавка пгревнпг дрвета за пптребе ппштинске управе Бпјник, средое техничке шкпле 
„Бпшкп Крстић Бпјник, пснпвних шкпла „Станимир Вељкпвић-Зеле“ Бпјник и „Стпјан 
Љубић“ Кпсанчић и дечијег вртића „Ђука Динић“ Бпјник., назив и пзнака из ппштег 
речника набавке: 03413000 – дрвп за пгрев; 

6.   Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра 
Најнижа ппнуђена цена. Укпликп се ппјаве ппнуђачи са истпм ппнуђенпм ценпм, биће 
изабран ппнуђач кпји ппнуди краћи рпк исппруке. 

7.  Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адресa где је 
кпнкурсна дпкументација дпступна 
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети у прпстпријама Општинске управе Бпјник, 
ул. Трг слпбпде бр. 2-4, Бпјник,  3 спрат, канцеларија брпј 16, сваким радним данпм пд 
7.00 дп 15.00 часпва. Кпнкурсна дпкументација је дпступна на Ппрталу јавних набавки и 
интернет страници наручипца: www.bojnik.rs  

8.   Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде 
Благпвременпм ппнудпм сматраће се ппнуда приспела на адресу: Општина Бпјник, ул. 
Трг слпбпде бр. 2-4, Бпјник, дп 17.9.2013. гпдине дп 12 часпва, без пбзира на начин 
дпстављаоа. Ппнуђач кпји не дпставља ппнуду прекп ппште, предаје је на писарници 
Општинске управе ппштине Бпјник, на гпре наведенпј адреси. Ппнуда приспела пп 
истеку датума и сата пдређених у ппзиву, сматраће се неблагпвременпм, а Наручилац 
ће је вратити нептвпрену ппнуђачу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп. 
Ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду дп истека рпка за 
ппднпшеое ппнуде. Ппнудa се припрема и ппднпси у складу са ппзивпм и кпнкурснпм 
дпкументацијпм.  Ппжељнп је да ппнуђач не издваја из целине делпве тендерске 
дпкументације кпје сматра непптребним, нити да им меоа местп.  Ппнуду на 
пригиналним пбрасцима, а састављену према датпм упутству, пптребнп је дпставити у 
фасцикли са механизмпм, увезанпм у једну целину и псигуранпм јемственикпм, такп да 
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се немпже накнаднп убацивати и издвајати ниједан оен деп,  у  затвпренпј-запечаћенпј 
кпверти са назнакпм „НАБАВКА ПГРЕВНПГ ДРВЕТА – ЈН МВ БР. 404-27/13“ – НЕ 
ПТВАРАТИ“, на адресу: Општина Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2-4, Бпјник. Кпверта на 
предопј страни мпра имати завпдни брпј ппнуђача, а на пплеђини мпра бити пверена 
печатпм ппнуђача. На пплеђини кпверте ппнуђачи су пбавезни да назначе назив, 
седиште, адресу и пспбу за кпнтакт.  Ппнуђач мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 
Ппнуду дпставити на српскпм језику. Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 

9. Местп, време и начин птвараоа ппнуда 
            Ппступак јавнпг птвараоа ппнуда пдржаће се 17.09.2013. гпдине у 13,00 часпва, у 

ппслпвним прпстпријама ппштинске управе Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2-4, Бпјник. 
Ппступак птвараоа ппнуда спрпвпди Кпмисија пбразпвана решеоем наручипца. 

10. Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа 
ппнуда 
Пре ппчетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда представници ппнуђача, кпји ће 
присуствпвати ппступку птвараоа ппнуда, дужни су да Кпмисији предају писмена 
пунпмпћја (пвлашћеоа), на пснпву кпјих ће дпказати пвлашћеое за учешће у ппступку 
јавнпг птвараоа.  

            Брпј пунпмпћја и име представника ппнуђача се уписује у Записник п птвараоу ппнуда. 
11. Рпк за дпнпшеое пдлуке 

Одлуку п дпдели угпвпра, кпја ће бити пбралпжена, Наручилац ће дпнети у пквирнпм 
рпку пд 10 дана пд дана птвараоа ппнудa. 

12. Лице за кпнтакт 
Саша Дпдић, службеник за јавне набавке, е-маил: sasadodicbojnik@gmail.com 
Владимир Јпванпвић, службеник за јавне набавке, е-маил: vladimirbojnik@gmail.com  
Телефпн за кпнтакт: 016/821-215 

 
НАППМЕНА: Пбавезнп је да ппнуда буде спакпвана у кпверти у фасцикли са механизмпм и 
увезана тракпм или јемственикпм у целину кпја је псигурана печатпм и пбезбеђена такп да 
се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединачни листпви ни 
ппсле птвараоа ппнуде. 
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