
                             

   Република Србија 

   Град Ниш 

   Канцеларија за локални економски развој и пројекте 

                            
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 
 

 

Наручилац:  Република Србија,  Град Ниш,  Канцеларија за локални економски 

развој и пројекте, 18000 Ниш, Орловића Павла бр.28а, http://www.ni.rs/. 

 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе. 

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. 

 

Предмет јавне набавке: Радови. 

 

Опис предмета јавне набавке : извођење радова на рехабилитацији одабраних 

локација у циљу реализације пројекта првог степена приоритета „Унапређење 

приступачности Града Ниша - Један лаки километар”. Јн  брoj 404-1/90Р-2019-28. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

 34953000    –   Прилазне рампе и 

  45233253 – Радови на површинском слоју пешачких стаза. 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где 

је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација, евентуалне 

измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације могу се 

преузети са Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет странице 

Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/. 

 

Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или 

путем поште у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 

на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне документације и 

уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail 

подносиоца понуде или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон 

и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде 

- Градска управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 

http://www.ni.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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Ниш, (канцеларија број 13 на првом спрату), број и назив јавне набавке, са 

назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Градска управа 

Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, канцеларија број 13 (на 

првом спрату), најкасније до 05.08.2019. године, до 12:00 часова, непосредно 

или путем поште. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 

истог дана, по истеку рока за подношење понуда, 05.08.2019. године, у 13:00 

часова, у објекту Града Ниша у ул. 7. јули бр. 6, (сала у приземљу). 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања 

понуда дужни су да поднесу овлашћење да могу да предузимају све радње у 

поступку јавног отварања понуда и исто је пожељно предати Комисији 

непосредно пре отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке: На основу Извештаја о стручној оцени понуда, 

Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка предметне јавне набавке, 

наручилац ће донети у року који не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана 

отварања понуда и исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Лица за контакт:  Дејан Благојевић e-mail: Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs из 

Канцеларије за локални економски развој и пројекте сваког радног дана (од 

понедељка до петка) у периоду од 08:00 до 15:00 часова. 
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