
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Општинска управа 
Број: 404-97/2021-IV-00 
Дана: 19.10.2021 године 
Р а ч а 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Поштовани, 
 

На основу члана 89. Правилника о набавкама општине Рача  ("Службени гл. општине 
Рача", број 31/2020 ), Комисија за набавку  Вас  позива да у поступку набавке услуга  - „Израда 
акустичне студије за општину Рача“, доставите понуду: 
 
Рок достављања понуде је  
 

26. 10.2021  година до 10 часова  

Oтварање понууда је  26. 10.2020   година у 10,15 часова 
Начин достављање понуде Понуда се може доставити поштом или 

лично на писарницу Општинске управе 
Општине Рача, и мора стићи до последњег 
дана рока без обзира на начин на који је 
послата, на адресу Карађорђева 48, 34210 
Рача 
Напомена: Неће се прихватати понуде које 
пристигну путем маила. 

Потребни услови - Поседовање овлашћења за израду 
процене ризика од катастрофа и плана 
заштите и спасавања (МУП РС). 

- Поседовање сертификата за приступ 
тајним подацима за правно лице 
(Канцеларија савета за националну 
безбедност и заштиту тајних података). 

- Поседовање референци: Израда најмање 
три акустичке студије за насељено место, 
општину или град на територији 
Републике Србије. 

- Поседовање ISO сертификата: ISO 9001, 
10002, 14001, 20000, 22301, 27001, 27701, 
37001, 45001, 50001. 

Обавезни елементи понуде - Образац понуде са спецификацијом коју 
достављамо у прилогу; 

- Фотокопија овлашћења за израду процене 
ризика од катастрофа и плана заштите и 
спасавања (МУП РС); 

- Фотокопија сертификата за приступ 
тајним подацима за правно лице 



(Канцеларија савета за националну 
безбедност и заштиту тајних података); 

- Фотокопија уговора о изради најмање 
најмање три акустичке студије за насељено 
место, општину или град на територији 
Републике Србије, са потврдом издатом од 
стране места, општиеу или града на 
територији Републике Србије.  
Потврда треба да садржи следеће елементе: 

-  Назив и адреса Наручиоца,  
-  Назив и адреса Понуђача; 
- Предмет уговора; 
- Вредност извршене услуге; 
- Број и датум уговора: 
- Контакт особа наручиоца и телефон; 
- Потпис овлашћеног лица и печат 

Наручиоца. 
- Фотокопије ISO сертификата: ISO 9001, 
10002, 14001, 20000, 22301, 27001, 27701, 
37001, 45001, 50001. 

Критеријум за доделу Уговора Најнижа понуђена цена 
Напомена Уговор се закључује на период од 40 дана 

дана, од дана потписивања уговора, односно 
до извршења уговорне обавезе.  

Особа за контакт  Стевановић Јелена, jelena.stevanovic@raca.rs 
 
 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде се доставља у оригиналу на адресу 
Општинске управе општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача. 
Понуђач је у обавези да достави и решење АПР-а о регистрацији или да наведе интернет 
страницу о доступности документа. 
Са понуђачем са најповољнијом понудом ће се након истека  рока за подношења понуде 
приступити закључењу Уговора. 

 
 
                                                                                                               Службеник за јавне набавке 
                                                                                                                               Јелена Стевановић 


