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Број: 404-15/2020 

Датум: 18.02.2020. године 

 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А  

 

1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца   
Наручилац Општина Ариље – Општинска управа општине Ариље, ул. Светог Ахилија 

бр.53, 31230 Ариље, web: www.arilje.org.rs, позива све заинтересоване понуђаче да 

припреме и поднесу понуде у складу са законом,  конкурсном документацијом и позивом 
2. Врста наручиоца 

Општинска управа 

3. Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка мале вредности 

4. Врста предмета 
      добра 

5. За добра: Опис предмета набавке,  назив и ознака из општег речника набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности добара број 1.1.7 - Набавка грађевинског 

материјала за санацију путева у случају елементарних непогода у општини Ариље. 

Овим послом предвиђена је набавка и испорука предметних добара.  
Назив и ознака из општег речника набавке: 44910000 – Грађевински камен, 44163130 – 

Канализационе цеви. 
6.   Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора 

Најнижа понуђена цена. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

понуђеном ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 

дужи рок важења понуде. 
7.  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна 
Преузимање конкурсне документације врши се са Портала јавних набавки Управе за 

јавне набавке и са интернет странице наручиоца www.arilje.org.rs. Заинтересована лица 

могу извршити увид и преузети конкурсну документацију и у просторијама Наручиоца, 

на адреси: ул. Светог Ахилија бр.53, 31230 Ариље, 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. 
8. Адреса државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 

при запошљавању, условима рада и сл. 

 - Пореским обавезама - Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република 

Србија), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. 

Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о 

адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне 

самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;  

- Заштити животне средине - Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, 

Београд. Интернет адреса www.sepa.gov.rs. (Министарство енергетике, развоја и заштите 

животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса 

www.merz.gov.rs.);  
- Заштити при запошљавању, условима рада - Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.minrzs.gov.rs.. 
9.   Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Oпштина Ариље, 

Општинска управа општине Ариље,  ул. ул. Светог Ахилија бр.53, 31230 Ариље, до 

26.02.2020. године до 11 часова, без обзира на начин достављања. Понуђач који не 

доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине 

Ариље, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у 

http://www.arilje.org.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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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 тендерске документације које сматра непотребним, нити да им мења 

место.  Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству, 

потребно је доставити у фасцикли са механизмом у  затвореној-запечаћеној коверти или 

кутији са назнаком ,,Понуда за јавну набавку мале вредности (добра) број 404-15/2020 

- Набавка грађевинског материјала за санацију путева у случају елементарних 

непогода у општини Ариље. - НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу: Oпштина Ариље, 

Општинска управа општине Ариље,  ул. Светог Ахилија бр.53, 31230 Ариље. На 

полеђини коверте или кутије понуђачи су обавезни да назначе назив, адресу и особу за 

контакт. 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. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском 

језику. Понуда са варијантама није дозвољена.  
10. Место, време и начин отварања понуда 

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 26.02.2020. године у 12 часова, на адреси 

Наручиоца у Ариљу, Општинска управа Ариља, Светог Ахилија бр.53. Поступак 

отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца. Канцеларија бр. 9. 
11. 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 Комисији предају заведена и 

оверена писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у 

поступку јавног отварања. Пуномоћја морају бити искључиво у оригиналу. 
             Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 

10. Рок за доношење одлуке 
Одлуку о додели уговора, која ће бити обраложена, Наручилац ће донети у оквирном 

року од 10 дана од дана отварања понудa. 
11. Лице за контакт 

Зоран Чемерикић, дип.инг.грађ. тел: 064/849-73-11, e-mail: jnupravaarilje@gmail.com  
 

 

 

Начелник 

Горица Петровић 
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