
Страна 1 од 2 

ОПШТИНА ТРСТЕНИК 
Кнегиње Милице бр. 5 
Трстеник 
Број одлуке:  404-73/2017-05 
Датум: 29.11.2017. године 
 
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
објављујемо 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
  

 
Назив наручиоца: Општина Трстеник 

Адреса наручиоца: Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5 

Интернет страница наручиоца: www.trstenik.rs 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

Врста предмета: радови 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из 
класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:  
Грађевински радови на санацији објекта Центра за социјални рад у Трстенику; Назив и ознака из 
општег речника набавки: 45400000 – Завршни грађевински радови; 45453000 – ремонт и санациони 
радови  
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуде је 
најнижа понуђена цена. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети: 
-лично на адреси наручиоца: Општина Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5  Трстеник, канцеларија бр. 
36, сваког радног дана, од 7,00 до 15,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда, уз 
писмено овлашћење или 
-путем електронске поште на е-mail: katarina.radic@trstenik.rs, сваког радног дана, у времену од 7,00 
до 15,00 часова или 
-на Порталу јавних набавки portal.ujn.gov.rs   или 
-на интернет страници наручиоца www.trstenik.rs 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са 
назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Грађевински радови на санацији објекта Центра 
за социјални рад у Трстенику, ЈН бр.ОП-01/2017  - НЕ ОТВАРАТИ“ 
Рок за подношење понуде је 11.12.2017. године  до 11,30 часова. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.12.2017. године до 
11,30 часова. 
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Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда одржаће се 11.12.2017. године у 12,00 часова, на адреси наручиоца Општина 
Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5, Трстеник, у сали Општинског већа. Отварању понуда може 
присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца 
понуда. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
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 овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од 
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, 
представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку 
отварања. 
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав 
легитимише изводом из АПР-а и личним документима (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач 
не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу 
података на сајту АПР. 
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8  дана, с тим што 
тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.  

Лице за контакт:  
- Катарина Радић, службеник за јавне набавке, сваког радног дана од 08 до 14 часова.. 
Е - mail адреса: katarina.radic@trstenik.rs, факс: 037/712-530  
-Милош Милетић, дипл. грађ. инж., сваког радног дана од 08 до 14 часова 
Е-mail адреса:  milos.miletic@trstenik.rs. 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
 
 


