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На основу члана 60. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 57. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015), 

 
 
 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА 
 

Маршала Тита 124, 21425 Селенча 
 
 
 

објављује 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 

ЈН број: 01/2015 
 

 НАБАВКА РАДОВА: 
 РЕКОНСТРУКЦИЈА БИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У СЕЛЕНЧИ 

 
 
Назив наручиоца: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА 

Адреса: Маршала Тита 124, 21425 Селенча 

Интернет страница наручиоца: http://www.selenca.rs/    

Врста наручиоца: Остало 

Врста поступка: Јавне набавка мале вредности  

Врста предмета: Радови 

Предмет набавке: Предмет јавне набавке бр. 01/2015-III је набавка РАДОВА – 
РЕКОНСТРУКЦИЈА БИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У СЕЛЕНЧИ 
Назив и ознака из ОРН:  

45000000 – Грађевински радови  
45421000 – Столарски радови и уградња столарије  
45400000 – Завршни грађевински радови 
45432114 – Постављање дрвених подова 
45442000 – Радови на наношењу заштитног премаза 
 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  
-  Портал јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/  

-  Интернет страница Наручиоца: http://www.selenca.rs    
- Непосредно преузимање на адреси: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА, Маршала Тита 
124, 21425 Селенча. (сваког  радног  дана  од  08:00  до  14:00 часова) 
 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде са припадајућом 
документацијом се достављају поштом или непосредно, на адресу наручиоца: МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА, Маршала Тита 124, 21425  Селенча, са назнаком:  
 
,,Понуда за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА БИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У 

СЕЛЕНЧИ ” ЈН бр. 01/2015 – НЕ  ОТВАРАТИ”.  

 
На полеђини назначити назив понуђача, адресу, број телефона понуђача као и име и 
презиме особе за контакт.  
 
 
 
 

http://www.selenca.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.selenca.rs/
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Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење 
уговора о јавној набавци: 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

Рок за подношење понуда је 24. април 2015. године до 13:00 часова. 

Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање  понуда  је  јавно  и  одржаће  се  одмах  након  истека  рока  за подношење 
понуда дана 24. априла 2015. године у 13:30 часова на адреси Наручиоца Маршала 
Тита 124, Селенча, у  присуству  чланова Комисије за предметну јавну набавку. 
 
 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда:  
У  поступку  отварања  понуда  могу  учествовати  опуномоћени  представници 
понуђача. Пре почетка поступка  јавног  отварања понуда,  представници понуђача који  
ће  присуствовати  поступку  отварања  понуда  дужни  су  да  Комисији  предају уредна 
писмена пуномоћја, на  основу којих  ће доказати овлашћење за учешће  у поступку 
јавног отварања понуде.  
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Зоран Јовановић, И-мејл адреса:  zoran.jovanovic@outlook.com 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

mailto:zoran.jovanovic@outlook.com

