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    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ        

Бр.404-7-3/2015-4 
 
Сагласно одредбама члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама           

( „Службени гласник РС“ , број 124/12, у даљем тексту Закон ) Наручилац : 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

упућује позив за подношење  понуда у отвореном поступку јавне набавке  
број 404-7/2015-4 

 
 

реконструкција топлотног омотача и замена столарије прозорских 
 отвора на згради Општине Бабушница 

 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Општинска управа општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 
Бабушница, ПИБ : 100978681 , матични број : 07172796 , шифра делатности : 
8411. Врста наручиоца : локална самоуправа.  

 
2. Врста поступка 
 
Отворени поступак јанве набавке  радова - реконструкција топлотног 

омотача и замена столарије прозорских отвора на згради Општине 
Бабушница. На ову јавну набавку ће се примењивати : 

 
- Закон о јавним набавкама 
- Закон о општем управном поступку 
- Закон о облигационим односима 
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- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.  72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-
УС) 

 
3. Предмет јавне набавке 
 
Премет јавне набавке радова  број 404-7/2015-4 је реконструкција топлотног 

омотача и замена столарије прозорских отвора на згради Општине Бабушница 
Назив и ознака из општег речника набавке :  
45400000 – завршни грађевински радови. 
45420000 – радови на уградњи столарије 
45430000 – постављање подних и зидних облога 
 
На основу Уговора  број 404-307/2014-1 од 25.12.2014. између 

Министарства рудадарства и енергетике и Општине Бабушница , Председник 
општине Бабушница  донео је дана 04.02.2015.год Одлуку о покретању отвореног 
поступка јавне набавке број 404-7/2015-4 реконструкција топлотног омотача и 
замена столарије прозорских отвора на згради Општине Бабушница у циљу 
реализације Пројекта за унапређење енергетске ефикасности Министарства 
рударства и енергетике.. 

 
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 згради општине Бабушница, 
улица Ратка Павловића број 1 у канцеларији број 33 на првом спрату зграде 
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 или кутији на адресу наручиоца: Општинска управа општине 
Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, комисији за јн бр 404-
7/2015-4,  општинска писарница, са обавезном назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - 
ПОНУДА за ЈН добара -  404-7/2015-4“ , поштом или личном доставом општинској 
писарници.  На полеђини коверте или кутије обавезно навести назив, адресу, број 
телефона понуђача као и име особе за контакт. 
 

6. Рок за подношење понуда 
 
Рок за подношење понуда је 17. март 2015. године до 11.00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 
најкасније 17. марта  2015. године до 11,00 часова.  
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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 неблаговемено. 
 
 

7. Отварање понуда 
 
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца: 

Председника општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, 
у сали 2 на првом спрату зграде општине Бабушница ,  дана 17.03.2015. 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 најнижа понуђена цена 
а у случају једнаких цена повољнијом ће се сматрати понуда понуђача са краћим 
роком извођења предметних радова. 
 

9. Рок за доношење одлуке 
 
       Рок за доношенње одлуке о додели уговора је двадесет дана од дана 
отварања понуда. 
 

10. Контакт 
 

Лице за контакт је Милан Пејчић, службеник за јавне набавке, телефон 
010/ 385 112 локал 33 , моб. 065 3358404, е-маил milanpejcic@live.com и 
sobabusnica@ptt.rs  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Позив за подношење понуда за јавну набавку  број 404-7/2015-4 , страна 3 од 3 


