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ОПШТИНА БАБУШНИЦА 
ул. Ратка Павловића  бр. 1, 18330 Бабушница,  

тел: 010/385112, факс: 010/385191, e-mail: sobabusnica@ptt.rs  
 www.babusnica.rs      

 
 
 
 

 
 

 
    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ        

 
 
Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама           

( „Службени гласник РС“ , број 124/12 ,15/14 и 68/15) Наручилац : 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке мале вредности 
број 404-61/2015-1 

 
набавка услуге - израде пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта 

за грађевинску дозволу и пројекта за извођење Пијаце са приступним 
саобраћајницама. 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 

Бабушница, ПИБ: 102145694 , матични број: 07172788, шифра делатности: 8411. 
Интернет страница Наручиоца: www.babusnica.rs. 
 
2. ВРСТА ПОСТУПКА 
Jавна набавка мале вредности услуга - набавка услуге израде пројекта за 

грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за 
извођење Пијаце са приступним саобраћајницама. 

На ову јавну набавку мале вредности ће се примењивати : 
 

- Закон о јавним набавкама 
- Закон о општем управном поступку 
- Закон о облигационим односима 
- Законом о планирању и изградњи 
- Правилник о изради планских аката 
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3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Премет јавне набавке мале вредности број 404-61/2015-1 је набавка услуге 

израде пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску 
дозволу и пројекта за извођење Пијаце са приступним саобраћајницама. 
 

 
Назив и ознака из општег речника набавке :  
71242000 -  израда пројекта, нацрта,процена трошкова 

 
 

Одлуком о покретању јавне набавке мале вредности 404-61-1/2015-1 од 
02.10.2015.год., Председник општине Бабушнице  донео је одлуку о набавци 
услуге израде израде пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за 
грађевинску дозволу и пројекта за извођење Пијаце са приступним 
саобраћајницама. 
 

4. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Писмене понуде се достављају на основу  Конкурсне документације и 

морају бити у целини припремљене у складу са њом. Сви заинтересовани 
понуђачи могу преузети Конкурсну документацију у општини Бабушница, улица 
Ратка Павловића 1, сваког радног дана у периоду од 6.30 до 14.30 часова, као и на 
Порталу јавних набавки и интернет страници  www.babusnica.rs. 

 
 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  
 
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и 

запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Председник општине Бабушница, 
улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, општинска писарница, са обавезном 
назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА за ЈНМВ услуга -  404-61/2015-1“ , поштом 
или личном доставом општинској писарници.  На полеђини коверте обавезно 
навести назив, адресу, број телефона понуђача као и име особе за контакт. 
 

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Рок за подношење понуда је 16. октобар 2015. године до 11 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 
најкасније до 16. октобар  2015. године до 11 часова.  

Понуде које пристигну на дату адресу или буду предате на писарници 
наручиоца после истека рока сматраће се неблаговременим. Наручилац ће , по 
окончању поступка отварања, неблаговремену понуду вратити понуђачу 
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца: 

Председника општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, 
у сали број 2,  дана 16.10.2015. године са почетком у 12,00 часова.  

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица , а право 
учешћа у поступку имаће овлашћени представници понуђача, који су дужни да 
своја писмена овлашћења предају одговорном лицу наручиоца. 

 
 

8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

 Критеријум за избор најповољније понуде биће економиски 
најповољнија понуда. Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има нижу понуђену цену. 
Уколико су сви наведени критеријуми исти код две или више понуда. као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
важења понуде. 
 
Елементи  критеријума  «економски најповољнија понуда» су: 

1. понуђена цена  до – 80 пондера, 
2. Рок испоруке до  – 20 пондера, 
 
 

1.      Понуђена цена – до 80 пондера: 
Број пондера за понуђену цену вреднује се по формули: 
                Bc=80*Pmin∕Ppon 
где је: B = број пондера који понуђач добија на основу понуђене цене, Pmin = 
најнижа понуђена цена,Ppon= понуђена цена 
 
 
 
1. Понуђен рок испоруке – до 20 пондера 
                                                                                                                      
                                                                    Најкраће понуђени рок извршења 
   Бодови за рок извршења испоруке   = ---------------------------------------------------------- 
х20 
                                                                         Понуђени рок извршења 
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9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 
       Рок за доношње одлуке о додели уговора је десет дана од дана 
отварања понуда. 
 
 

10. КОНТАКТ 
 

 Лице за контакт је Јелена Миленовић, телефон 010/ 383 184 л, моб. 
064/8688390 е-маил kler@babusnica.rs и sobabusnica@ptt.rs. 

 
Радно време наручиоца је: понедељак - петак, од 7,30 - 15,30 часова. Електронска 

пошта у комуникацији са наручиоцем, пристигла након радног времена наручиоца, 
сматраће се да је примљена наредног радног дана. 
 

 
 
     У Бабушници 07.10.2015.године. 

     
   Број: 404-61-3/2015-1 


