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Број: 404-36-6/2017  
   Датум: 15.08.2017. године 

 
 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКЕ   

УСЛУГА 

 
 
 

ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД 
ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ - ДУБЦИ 

 
 
 

по Одлуци о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број       
404-36-2/2017 од 30.05.2017. године и на основу Споразума о реализацији израде 
Идејног пројекта за тунел испод планине Кадињача за деоницу: Дуб-Дубци закљученог 
између Града Ужица, Општине Бајина Башта и Јавног предузећа „Путеви Србије“. 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Бајина Башта, август 2017. године 
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА 

 
     На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Бајина Башта и Град 
Ужице дана 15.08.2017. године објављују: 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у отвореном поступку јавне набавке број У ОП 09/17 
 

ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД 
ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ - ДУБЦИ 

 
за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 15.08.2017. године. 
 

1. Подаци о наручиоцима 
 

    Назив: Република Србија, Општина Бајина Башта – Наручилац 1 

    Адреса: Душана Вишића број 28 

    Интернет страница: www.bajinabasta.rs 

    Назив: Република Србија, Град Ужице – Наручилац 2 

    Адреса: Димитрија Туцовића број 52 

    Интернет адреса: www.uzice.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном 
поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. У ОП 09/17, су услуге –                              
Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја 
Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци. 

Ознака из општег речника набавки:  

71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу; 

4. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа 
понуђена цена“. При  оцењивању понуда, Наручиоци су дужни да примењују само 
критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом. 

5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу 
јавних набавки и интернет страницама Наручиоца 1 www.bajinabasta.rs и Наручиоца 2 
www.uzice.rs као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

 
6. Рок за подношење понуда: Понуду доставити на адресу: ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА, 

Душана Вишића 28, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –  Израда идејног 

пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на 

деоници државног пута Дуб – Дубци. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 14.09.2017. године до 12.00 часова.  

http://www.bajinabasta.rs/
http://www.uzice.rs/
http://www.bajinabasta.rs/
http://www.uzice.rs/
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Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се 
14.09.2017. године у 13.00 часова у радним просторијама Наручиоца 1, на адреси: 
Душана Вишића 28, Сала Скупштине Општине, спрат 1. 

7. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца. 

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, 
морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку 
отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу 
предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и 
др). 

9. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлуку о додели уговора наручици ће 
донети у року од 25 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесетпет) 
дана од дана отварања понуда.  

10.  Лице  за контакт: Иван Марковић и Урош Нешковић сваког радног дана од 07 до 15 
часова. Е - mail адреса (или број факса): javnenabavkebb@gmail.com, 031/865-282. 
Пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у 
времену од 07:00 часова до 15:00 часова. Поднесак који је послат мејлом након 15:00 
часова, нерадним данима (субота и недеља) и данима који су Законом о државним и 
другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани, сматраће се да је 
примљен од стране наручиоца првог следећег радног дана у 07:00 часова.  

Овај позив је сачињен у електронском облику и валидан и без потписа и печата. 

 
 
 
      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. У ОП 09/17 
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