
 
Страна 1 од 2 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК 

Комисија за ЈН 
Број: 404-38/18 

Датум: 06.06.2018. 
Б О Ј Н И К 

ОБАВЕШТЕЊЕ  
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: Наручилац Општинска управа Бојник,  

Адреса наручиоца:   ул. Трг слободе бр. 2-4, Бојник  

Интернет страница 
наручиоца: 

www.bojnik.rs 

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе 

Врста поступка јавне 
набавке: 

Поступак јавне набавке мале вредности 

Продужење рока за 
подношење  

Понуда 

Датум објављивања 
oбавештења о  
продужењу рока: 

06.06.2018. 

Врста предмета: 
Извођење радова за уређивање Придворачког потока кроз  
село Придворица – Општина Бојник 

Разлог за продужење 
рока: 

Наручиоц je на основу члана 63. става 5. Закона о јавним 
набавкама извршио измену конкурсне документације  8 (осам) 
или мање  дана пре истека рока за подношење понуда. 
Извршена је измена конкурсне документације у делу Предмерa 
и предрачун радова из разлога што предходни Предмер и 
предрачун радова није садржао јединицу мере.  
Наручиц ће на Порталу ЛН објавити пречишћен текст конкурсне 
документације. 

Опис предмета 
набавке, назив и 
ознака из општег 
речника набавке: 

Извођење радова за уређивање Придворачког потока кроз  
село Придворица – Општина Бојник 
45246410 – радови на одржавању објеката за заштиту од 
поплава 

Критеријум за 
доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања 
конкурсне 
документације, 
односно интернет 
адреса где је 
конкурсна 
документација 
доступна: 

Конкурсна документација преузима се са Портала јавних 
набавки: portal.ujn.gov.rs; интернет странице наручиоца 
(www.bojnik.rs); непосредно преузимањем на адреси  ул. Трг 
слободе бр. 2-4, Бојник (сваког радног дана у периоду од 7.00 
до 15.00 часова). 

 
 
 
 
 
 

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на 
адресу: Општина Бојник, ул. Трг слободе бр. 2-4, Бојник, до 15. 
јуна 2018. године до 12 часова, без обзира на начин 
достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, 
предаје је на писарници Општинске управе општине Бојник, на 
горе наведеној адреси. У овом случају понуђач је дужан да од 

http://www.bojnik.rs/
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Начин подношења 
понуде и нови рок 
за подношење 
понуда: 
 
 

радника писарнице затражи потврду пријема конкурсне 
документације са датумом и временом пријема. Понуда 
приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, 
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. 
Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и 
конкурсном документацијом.  Пожељно је да понуђач не 
издваја из целине делове конкурсне документације које 
сматра непотребним, нити да им мења место.  Понуду на 
оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству, 
пожељно је доставити у фасцикли са механизмом, увезаном у 
једну целину и осигураном јемствеником, тако да се не може 
накнадно убацивати и издвајати ниједан њен део, у  
затвореној-запечаћеној коверти са назнаком ''Понуда за јавну 
набавку  Извођење радова за уређивање Придворачког 
потока кроз  село Придворица – Општина Бојник бр. 404-
38/18 - НЕ ОТВАРАТИ'', на адресу: Општина Бојник, ул. Трг 
слободе бр. 2-4, Бојник. Коверта на предњој страни мора 
имати заводни број понуђача, а на полеђини мора бити 
оверена печатом понуђача. На полеђини коверте понуђачи су 
обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за 
контакт.  Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду 
доставити на српском језику. Понуда са варијантама није 
дозвољена. 

Место и  време 
отварања  понуда: 
 
 

Поступак јавног отварања понуда је  15. јуна 2018. године у 
12,15 часова, у пословним просторијама општинске управе 
Бојник, ул. Трг слободе бр. 2-4, Бојник. Поступак отварања 
понуда спроводи Комисија образована решењем наручиоца. 

Услови под којима 
представници 
понуђача могу 
учествовати у 
отварању понуда: 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања 
понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку 
отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена 
пуномоћја, на основу којих ће доказати да поседују овлашћење 
за учешће у поступку јавног отварања понуде. 

Рок за доношење 
одлуке: 
 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од 
дана јавног отварања понуда. 

 
Лица за контакт: 

Саша Додић, e-mail:  sasadodic@bojnik.org.rs,  
Милан Здравковић, milan.zdravkovic83@gmail.com    
Телефон за контакт: 016/821-214, лок. 126 i 109 
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