
 
На основу чл. 29. Статута Народног музеја Ниш, а у складу са чл. 53. Закона о јавним 
набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и чл. 29. Правилника о начину 
обављања послова ЈН у Народном музеју  Ниш  а по Одлуци бр. 02-349/1-18(1) од 
14.05.2018.год.  
 

Народни музеј Ниш, 
Генерала Милојка Лешјанина 14, Ниш 

објављује: 
 

Ј А В Н И  П О З И В 
за доставу понуда у  поступку јавне набавке мале вредности радови: 

уређење тоалета Логора на Црвеном Крсту 
Ред. бр. ЈН 1/2018 
 

1. Наручилац: Народни музеј Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр.14, Ниш, тел.: 
018/248-189, 513-430, факс: 018/246-622, ПИБ 100668533, матични број 
07185251, шифра делатности 91.02, текући рачун број 840-539641-38, Управа за 
трезор. 

 
2. Врста поступка:   јавна набавка мале вредности  

 

3. Предмет јавне набавке:  уређење тоалета Логора на Црвеном Крсту, Булевар 
12. фебруар бб  у  Нишу. 
 

4. Услови учешћа: Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи 
који испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. 
Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), о чему су дужни да пруже доказе 
утврђене у члану 77. истог Закона, а који ће бити ближе одређени у конкурсној 
документацији. 
Сходно одредбама члана 76. Закона о јавним набавкама. Наручилац, као услов за 
учешће у поступку за наведену јавну набавку, захтева и достављање доказа од 
стране Понуђача о његовим капацитетима: финансијском, пословном, 
техничком и кадровском.  
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона могу се доставити и у 
неовереним копијама. 

 
5. Понуде се припремају и подносе: У складу са овим Позивом и конкурсном 

документацијом, на српском језику. 
 

6. Критеријум за оцењивање Понуда је:   Најнижа понуђена цена. 
 

 

 



7. Увид у конкурсну документацију: Може се извршити сваког радног дана од 
9,00 до 14,00 часова у просторијама Народног музеја Ниш, Генерала Милојка 
Лешјанина 14, Ниш. 
 

8. Преузимање конкурсне документације:  Понуђач може извршити 
преузимањем са Портала Управе за јавне набавке, или ће му на његов захтев, 
Наручилац у року од два дана од пријема истог, доставити конкурсну 
документацију електронским путем. 
 

9. Понуде се подносе:  Непосредно или путем поште у року од 10 дана, рачунајући 
од дана објављивања Јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке, (до 
31.05.2018.) до 13,00 часова. 
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана у 13,15 часова у просторијама 
Народног музеја Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 14, Ниш. 
Ако последњи дан за подношење Понуда пада у нерадни дан, рок за подношење 
Понуда се продужава за први наредни радни дан, када ће се обавити и отварање 
Понуда. 
 

10. Понуда са документацијом која се односи на услове: Подноси се у затвореној 
коверти овереној печатом са назнаком назива и адресе Понуђача и назива јавне 
набавке: „уређење тоалета Логора на Црвеном Крсту - НЕ ОТВАРАЈ“, на 
адресу: Народни музеј Ниш, ул. Генерала Милојка Лешјанина 14, Ниш. 
Благовременом Понудом сматра се Понуда примљена од стране Наручиоца у 
року одређеном за подношење Понуде. 

 
11. Понуда са варијантама:  Није дозвољена. 

 

12. Одлука о избору најповољније Понуде: Биће донета у року од 10 дана од дана 
отварања Понуда. 
 

13. Контакт особе: Игор Петровић  018/248-189, 513-430  igorpetrovic79@gmail.com 
и Јана Милојевић 018/241-266, 245-395  моб. 064/8661979  mjana@dign.rs  

 
 

 
У  Нишу  14.05.2018 год.                                                Народни музеј Ниш 
                                                                                                в.д. директора 
 
                                                                                                Ненад  Спасић 
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