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Број: 404-12-6/2017 

16.03.2017.године 

Бајина Башта 

 

 

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Општинска управа општине Бајина Башта 

Адреса Наручиоца: Душана Вишића број 28, Бајина Башта 

email: javnenabavkebb@gmail.com  

интернет страница: www.bajinabasta.rs  

ПИБ: 101960656                                          

Матични бр.: 07355866 

Број текућег рачуна: 840-42640-54 

Факс: 031/862-048 

Број јавне набавке: Р МВ 01/17  

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012, 14/15  и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈН Р МВ 

01/17 од 17.02.2017. године, наручилац објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности 

1. За јавну набавку радова: Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на 

раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори); 
 

ОРН: 45316212 - Инсталација семафора 

 

2. Јавна набавка се не обликује кроз партије. 

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне 

и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе 

одређени конкурсном документацијом. 

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће 

у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне 

документације.  

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

6. Избор понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

     

7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет 

странице наручиоца www.bajinabasta.rs и са Портала јавних набавки.  

8. Понуде се могу поднети непосредно: 

- у пословним просторијама наручиоца – на писарници Општинске управе општине 

Бајина Башта; 
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- путем поште на адресу Општинске управе општине Бајина Башта, Душана Вишића 

број 28, Бајина Башта; 

9. Понуде се подносе у затвореној коверти. 

10. Рок за подношење понуде је петак, 24.03.2017. године, до 09:00 часова, без 

обзира на начин доставе. 

11. Отварање понуда ће се обавити  у петак, 24.03.2017. године у 10:00 часова, у 

просторијама наручиоца Општинске управе општине Бајина Башта на адреси: Кнеза 

Милана Обреновића 34/2. 

12.  Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да достави 

писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити 

заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица 

понуђача. 

  

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од максимално 10 дана од дана 

отварања понуда. 

14.  Лице за контакт: Бојан Нешковић, e-mail: javnenabavkebb@gmail.com  

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. Р МВ 01/17 
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