
На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним 

набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број: ЈН 404-13/2013, Општина Бојник, дана 31.05.2013. год., објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у отвореном поступку за радове на летњем одржавању локалне путне мреже која је изузета из 

мреже државних путева I и II реда на подручју општине Бојник 

Радови на одржавању путева 45233141 

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 

обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу 

са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом . 

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и 

наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у 

просторијама Општинске управе општине Бојник, ул. Трг слободе 2-4, 16205 Бојник, сваког 

радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се 

вршити сво време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне документације 

може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке, као и са сајта www.bojnik.rs. 

Рок за подношење понуда је до 01.07.2013. године до 12,00 часова.  

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се 

неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са 

назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку бр. ЈН 404-13/2013 – Радови на летњем 

одржавању локалне путне мреже која је изузета из мреже државних путева I и II реда у општини 

Бојник“. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  

Јавно отварање понуда обавиће се 01.07.2013., у 13,00 часова, на адреси Наручиоца радова 

– Општина Бојник, ул. Трг слободе 2-4, 16205 Бојник.  

Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће 

доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу. Факсови и 

фотокопије се неће уважити.  

Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума: цена 70 пондера, 

референце 20 пондера, услови плаћања 10 пондера.  

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 20 дана од дана отварања 

понуда. 

Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се 

добити на телефон: 016/821-215, лок. 126. Особе за контакт: Саша Додић, 

sasadodicbojnik@gmail.com и Владимир Јовановић, vladimirbojnik@gmail.com . 
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