
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК 

Кпмисија за ЈН 
Брпј: 404-41/17 

Датум: 13.10.2017. 
Б О Ј Н И К 

ОБАВЕШТЕЊЕ  
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручипца: Наручилац Општинска управа Бпјник,  

Адреса наручипца:   ул. Трг слпбпде бр. 2-4, Бпјник  

Интернет страница 
наручипца: 

www.bojnik.rs 

Врста наручипца: Јединица лпкалне сампуправе 

Врста ппступка јавне 
набавке: 

ЈН МВ бр. 404-41/17 -  извпђеое радпва за рекпнструкцију 
сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулациије пута у с. Дпбра 
Впда, Дужина пута L= 110 m, ширина асфалтнпг кплпвпза b= 3m, 
банкина b= 1m. 

Прпдужеое рпка за 
ппднпшеое  

Ппнуда 

Датум пбјављиваоа 
oбавештеоа п  
прпдужеоу рпка: 

13.10.2017. 

Врста предмета: Извпђеое радпва 

Разлпг за прпдужеое 
рпка: 

Наручипц на пснпву члана 63. става 5. Закпна п јавним 
набавкама извршип измену кпнкурсне дпкументације  8 (псам) 
или маое  дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда. 

Опис предмета 
набавке, назив и 
пзнака из ппштег 
речника набавке: 

ЈН МВ бр. 404-41/17 - извпђеое радпва за рекпнструкцију 
сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулациије пута у с. Дпбра 
Впда, Дужина пута L= 110 m, ширина асфалтнпг кплпвпза b= 3 
m, банкина b= 1m. Грађевински радпви нискпградое 
 45233123 – радпви на изградои сппредних путева 

Критеријум за 
дпделу угпвпра: 

Најниже ппнуђена цена 

Начин преузимаоа 
кпнкурсне 
дпкументације, 
пднпснп интернет 
адреса где је 
кпнкурсна 
дпкументација 
дпступна: 

Кпнкурсна дпкументација преузима се са Ппртала јавних 
набавки: portal.ujn.gov.rs; интернет странице наручипца 
(www.bojnik.rs); неппсреднп преузимаоем на адреси  ул. Трг 
слпбпде бр. 2-4, Бпјник (свакпг раднпг дана у перипду пд 7.00 
дп 15.00 часпва). 

 
 
 
 
 
 

Благпвременпм ппнудпм сматраће се ппнуда приспела на 
адресу: Општина Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2-4, Бпјник, дп 24. 
октобар 2017. године до 12 часова, без пбзира на начин 
дпстављаоа. Ппнуђач кпји не дпставља ппнуду прекп ппште, 
предаје је на писарници Општинске управе ппштине Бпјник, на 
гпре наведенпј адреси. У пвпм случају ппнуђач је дужан да пд 
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Начин ппднпшеоа 
ппнуде и нпви рпк 
за ппднпшеое 
ппнуда: 
 
 

радника писарнице затражи пптврду пријема кпнкурсне 
дпкументације са датумпм и временпм пријема. 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 кпнкурсне дпкументације кпје 
сматра непптребним, нити да им меоа местп.  Ппнуду на 
пригиналним пбрасцима, а састављену према датпм упутству, 
пожељно је дпставити у фасцикли са механизмпм, увезанпм у 
једну целину и псигуранпм јемственикпм, такп да се не мпже 
накнаднп убацивати и издвајати ниједан оен деп, у  
затвпренпј-запечаћенпј кпверти са назнакпм ''Ппнуда за јавну 
набавку радпва  бр. 404-41/17 - НЕ ОТВАРАТИ''“, 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. 

Местп и  време 
птвараоа  ппнуда: 
 
 

Ппступак јавнпг птвараоа ппнуда пдржаће се 24. октобар 2017. 
године у 12,15 часпва, у ппслпвним прпстпријама ппштинске 
управе Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2-4, Бпјник. Ппступак 
птвараоа ппнуда спрпвпди Кпмисија пбразпвана решеоем 
наручипца. 

Услпви ппд кпјима 
представници 
ппнуђача мпгу 
учествпвати у 
птвараоу ппнуда: 

У ппступку птвараоа ппнуда мпгу учествпвати ппунпмпћени 
представници ппнуђача. Пре ппчетка ппступка јавнпг птвараоа 
ппнуда, представници ппнуђача кпји ће присуствпвати ппступку 
птвараоа ппнуда дужни су да наручипцу предају писмена 
пунпмпћја, на пснпву кпјих ће дпказати да ппседују пвлашћеое 
за учешће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуде. 

Рпк за дпнпшеое 
пдлуке: 
 

Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 10 дана пд 
дана јавнпг птвараоа ппнуда. 

 
Лица за кпнтакт: 

Саша Дпдић, e-mail:  sasadodic@bojnik.org.rs,  
Милан Здравкпвић, finansije@bojnik.org.rs   
Телефпн за кпнтакт: 016/821-214, лпк. 126 i 109 
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