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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

О П Ш Т И Н A    АЛЕКСИНАЦ 

Општинска управа 

Одељење за финансије 

Одсек финансијске оперативе 

III/02 Број: 404-107/4/17 

Дана: 02.06.2017.године 

А л е к с и н а ц 

 

  На основу  члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) члана 4. Одлуке о оснивању и начину рада тела за 

централизоване јавне набавке („Службени лист општине Алексинац“, број 25/14) а у 

вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке III Број: 404-107/17 од 01.06.2017. 

године, Комисија за јавну набавку образована решењем Начелника Општинске управе 

општине Алексинац III Број: 404-107/2/17 од 01.06.2017. године објављује 

 

 

П  О  З  И  В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

-РАДОВА  ЈН 29/2017 

 

 

Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Алексинац, улица 

Књаза Милоша 169, 18220 Алексинац ПАК 683023 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 

Врста поступка:– Отворени поступак  

Предмет јавне набавке 23/2017: Радови на санацији зграде за становање 

заједница – дом за смештај деце без родитељског старања Христина Маркишић у 

Алексинцу. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 

45262700 – адаптација зграда; 

45420000 – радови на уградњи столарије; 

45454000 – радови на реконструкцији; 

45350000 – машинске инсталације 

Начин преузимања конкурсне документације: 

- Лично, сваког радног дана од 07
00

-15
00

 часова на адреси наручиоца - Општинска управа 

општине Алексинац улица Књаза Милоша број 169, 

- На Порталу јавних набавки; 

- На интернет страници Наручиоца: www.aleksinac.org 

 

Рок за подношење понуда : 03.07.2017. године до 13
00

 часова. 

 

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца, без обзира на 

начин достављања, пристигла до 03.07.2017. године до 13 
00 

часова. 
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Понуде се подносе на адресу: Општинска управа општине Алексинац, улица 

Књаза Милоша број 169, 18220, Алексинац ПАК 683023 лично или поштом у затвореној 

коверти, са обавезном назнаком „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ - ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА ХРИСТИНЕ МАРКИШИЋ 

ЈН 29/2017.“ 

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране. 

Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања 

понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуда се подноси на српском језику. Цена у понуди се исказује у динарима. 

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде. 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати 

понуду. 

Отварање понуда: обавиће се дана 03.07.2017. године у 13
30

 часова, у 

просторијама Општинске управе општине Алексинац канцеларија број 50 (на спрату). 

Отварање понуда је јавно. 

У поступку отварања понуда, без посебног позивања, могу учествовати 

овлашћени представници понуђача, који су дужни да своја писана овлашћења, (образац 

овлашћења дат је у конкурсној документацији) потписана и оверена печатом од стране 

овлашћеног лица понуђача, предају Комисији за јавне набавке пре почетка отварања 

понуда. 

 

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је: 20 дана од дана отварања понуда. 

 

Контакт лице:  

- Љиљана Петровић Дугачки и Тамара Вељковић: e-mail: 

javnenabavke@aleksinac.org, телефон 018/ 809-010 
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