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    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ        
 

 

 

 

 

Поштовани, 

Наручилац, Општина Бабушница – Општинска управа , Вам овим путем упућује 

позив да, уколико сте заинтересовани, доставите своју понуду за набавку услуге 

ангажовања извођача Хариса Џиновића за концерт на фестивалу „Луфес 2021“, број 404-

154/2021-4. 

 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Општина Бабушница – Општинска управа, улица Ратка Павловића 1, 18330 

Бабушница, ПИБ: 102145694, матични број: 07172788, шифра делатности: 8411. 

 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА 
 

У складу са чланом 27. став 1. тачка 3. Закона  о јавним набавкама  („Сл. гласник 

Републике Србије“, бр. 91/2019 ) за набавку друштвених и других посебних услуга из 

члана 75. истог закона чија је процењена вредност нижа од 15.000.000 динара када набавку 

спроводи јавни наручилац, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе наведеног 

закона, али су у обавези да поштују начела јавних набавки и Правилник о ближем 

уређивању поступка јавних набавки у органима општине Бабушница број 404-100/2020-3 

од 02.09.2020. 
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3. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Предмет набавке је набавка услуге ангажовања извођача Хариса Џиновића за 

концерт на фестивалу „Луфес 2021“. У свему према подацима садржаним у Обрасцу 

понуде. 

 

 

4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  

Понуде се достављају на адресу наручиоца: Општина Бабушница – 

Општинска управа, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, општинска писарница, 

са назнаком: „Понуда за набавку услуге ангажовања извођача Хариса Џиновића за 

концерт на фестивалу „Луфес 2021“, набавка број: 404-154/2021-4“, поштом или 

личном доставом општинској писарници, као и путем е-маила javnenabavke@babusnica.rs .  

 

 

 

5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Рок за подношење понуда је 26. јул 2021.  до 11.00 часова.  

 

 

 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Критеријум за избор најповољније понуде биће најнижа понуђена цена, а у 

случају истих цена повољнијом ће се сматрати понуда која има дужи рок плаћања. Ако су 

и цена и рок плаћања исти, повољнија понуда одредиће се применом жреба. 

 

 

 

 

7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

       Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је три дана од дана 

отварања понуда. 

 

 

 

8. КОНТАКТ 

Лице за контакт је Милан Пејчић, службеник за јавне набавке, телефон 064/8879834 

е-маил javnenabavke@babusnica.rs.  
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