
Позив за подношење понуда за јавну набавку  

Набавка и постављање два аутобуска стајалишта са грејањем и хлађењем у Бечеју 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

Наручиоца Општине Бечеј 

Јавна набавка број 41/19 

25.07.2019. године 

 

1.Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац:Председник општине, 

Одговорно лице Наручиоца, Председник општине Бечеј – Драган Тошић 

Адреса: Трг ослобођења 2 

МБ: 08359466 

ПИБ: 100742635 

Интернет страница: www.becej.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. Такође приликом извршења уговора Понуђач је дужан да 

се придржава одредаба Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014), правила струке као и добрих  пословних обичаја. 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет ове јавне набавке јесу радови и то Набавка и постављање два аутобуска стајалишта са 

грејањем и хлађењем у Бечеју 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

 

Није у питању резервисана јавна набавка 

 

5. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Начин на који понуда треба да буде достављена 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 



У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општина Бечеј, са назнаком:  

,, Понуда за јавну набавку – набавка и  постављање два аутобуска 

стајалишта са грејањем и хлађењем у Бечеју, ЈН бр. 41/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.08.2019. 

године до 10.30 часова. Отварање понуда се спроводи истог дана у 11:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

7.Контакт  

 

Лице за контакт: Јована Топић 

Е -mail адреса (или број факса): jovana.topic@becej.rs 

 


