
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
Број:404-21-4/2015-01 
Дана:02.06.2015.г 
МАЛИ ИЂОШ 
  На основу члана став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/2012 ) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 404-
21-1/2015-01 од 29.05.2015.год. oпштина Мали Иђош из Малог Иђоша, ул.Главна бр.32., 
објављује 
 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
1. Назив и адреса наручиоца: 

Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр.32. 
2. Врста наручиоца:  

Градска и општинска управа 
3. Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности 
4. Опис предмета набавке:  

набавка опреме за осветљење и озвучење дома културе у Малом Иђошу  
назив и ознака из општег речника набавке: 31500000- расветна опрема и електричне 
светиљке, 32340000-микрофони и звучници 

5. Начин прузимања конкурсне документације: 
Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала јавних 
набавки, са сајта Наручиоца, као и у пословним просторијама Наручиоца на адреси Мали 
Иђош, Главна бр.32., соба бр. 23. 

6. Начин подношења понуде и рок: 
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања 
понуде може констатовати да се први пут отвара. 
Понуде доставити до: 12.06.2015. године до 11,00 часова непосредно на писарницу 
општинске управе или поштом на адресу општина Мали Иђош  улица Главна број 32., 
24321 Мали Иђош. Неблаговремене и непотпуне понуде се неће узети у обзир. 
Благовременом  понудом сматраће се само она понуда која до назначеног времена и рока 
из тачке 6. став 2.буде запримљена код наручиоца 

7. Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда извршиће се комисијски последњег дана рока за доставу понуда у 
малој сали, сала бр.3., у просторијама Наручиоца, дана 12.06.2015. године у 12,00 
часова. 

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, ако пре самог 
отварања понуда Председнику комисије доставе овлашћења. 

9. Рок за доношење Одлуке: 
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније три дана након отварања 
понуда. 

10. Лице за контакт: 
       Све додатне информације могу се добити од особе за контакт Mитра Ивеза на тел. 

024/730-010 лок.119.  


