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На основу члана 61. Закона о становању и одржавању стамбених зграда (“Сл. 
гласник Републике Србије”, број 104/16), члана 22 и 23. Одлуке о  обавезном 
инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на терито-
рији града Краљева (“Сл. лист града Краљева”, број 22/18), закљученог Уговора 
закљученим са Градом Краљевом о додели бесповратних средстава за суфинансирање 
радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији града 
Краљева, Програма одржавања заједничких делова стамбене зграде Карађорђева бр.9 и 
Одлуке Скупштине Стамбене заједнице ул. Карађорђева бр.9, од марта 2019, године 

 
СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА Карађорђева бр.9, расписује 

 
 

 Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова на реализацији 
пројекта инвестиционог одржавања и унапређења својстава  

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ  
у улици Карађорђева бр.9, Краљево 

 
 

1. Назив наручиоца: Стамбена заједница  Карађорђева бр.9,  Краљево 
2. Адреса наручиоца : ул.  Карађорђева бр.9, 36000 Краљево 
3. Управник Стамбене заједнице - Александар Данчетовић,  
4. Контакт телефон : 064-636-17-95, 
5. WEB (еmail) адреса : Карађорђева бр.9 
6. Опис  радова  : инвестиционо одржавање  зграде 
7. Начин преузимања техничке и друге документације: Заинтересовани понуђачи 
техничку  и другу документацију могу преузети лично на адреси наручиоца - Стамбене 
заједнице : ул. Карађорђева бр.9, 36000 Краљево, сваког радног дана у времену од 15-20 
часова. 
8. Начин подношења понуде и рок: Понуђач може поднети понуду непосредно или путем 
поште на адресу Стамбене заједнице (наручиоца) Карађорђева бр.9, Краљево која је на 
адреси  ул. Карађорђева бр.9, Краљево и то до 05.08.2019.год у времену од 15-20 часова. 
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 
последњег дана за подношење понуда 05.08.2019.године у 15,00 часова, у просторијама  
Стамбене заједнице, на адреси  ул. Карађорђева бр.9  Краљево. 
10. Услови под којим представници понуђача - извођача могу присуствовати 
отварању понуда : Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 
Активно у поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за заступање приликом 
отварања понуда за предметне радове. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
11. Избор извођача радова : Избор извођача радова – најповољнијег понуђача 
изршиће се на основу критеријума које је Одлуком утврдила Стамбена заједница. 
12.Рок за доношење одлуке : Рок за доношење одлуке о закључењу уговора са изабраним 
извођачем радова је 7 дана од дана отварања понуда. 
13.Лице за контакт :  Управник  064636-17-95 Карађорђева 9, @gmail.com 
 

НАПОМЕНЕ : Уколико дан за достављање и јавно отварање понуда падне на нерадан 
дан , као последњи дан рока  за достављање понуда сматра се први наредни радни дан до 
15 часова, када ће се извршити и јавно отварање понуда у 16,00 часова. 

Сви докази који се прилажу уз понуду морају бити у оригиналу или овереној 
фотокопији. 
      Уколико се понуда доставља поштом на полеђини коверта обавезно навести име и 
презиме и адресу пошиљаоца - понуђача. 

Овај Јавни позив доставити Градској управи града Краљева ради објављивања на 
интернет страници града Краљева. 
 

Стамбена заједница 
             Карађорђева бр.9, 

       Краљево 
 


