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Наручилац 

Предшколска установа 

 „Перка Вићентијевић“ 

Обреновац 

 

Адреса 

Вука Караџића бр. 92, 

Обреновац 

 

Интернет адреса 

www.perkavicentijevic.org  и 

www.obnova.gov.rs 

www.portal.ujn.gov.rs 

 

 

 

На основу  члана 60 став 1 тачка 1  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 

124/2012)  а у вези са Законом  о отклањању последица поплава у Републици Србији( 

Сл.гласник РС 75/2014)   

 

објављује 

 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

у поступку јавна набавке  бр. ЈН 19-3/14 

 

 

 

1. Врста наручиоца: установа 

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак-набавка 2 возила 
3. Врста предмета: добра 

Набавка возила за потребе установе која су уништена у поплавама у месецу мају 2014. 

године које  су задесиле град Обреновац,из средстава донације . 

4. Опис предмета набавке са називом и ознаком из општег речника набавке: 

   возила   за потребе установе 

   Назив и ознака из општег речника набавке: 

    -34111100- караван и комби возила 

5. Број партија (уколико се јавне набавке обликује по партијама): 

   Јавна набавка није обликована по партијама.  

6. Критеријуми и елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација се може преузети са портала Управе за јавне набавке 

www.portal.ujn.gov.rs, са сајта наручиоца www.perkavicentijevic.org и www.obnova.gov.rs 

Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја или директно у предшколској 

установи „Перка Вићентијевић“ Обреновац, на адреси Вука Караџића  бр. 92 

(канцеларија секретара установе) у Обреновцу, сваког радног дана од 8-15 часова од 

дана објављивања позива.  

 

 

http://www.perkavicentijevic.org/
http://www.obnova.gov.rs/
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8. Начин подношења понуде, место и рок за подношење понуде 

: 

Понуђачи подносе понуде у у затвореној коверти , затвореној на начин да се приликом 

отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 

(пожељно је да понуђач обрасце и доказе наведене на страни број 7 конкурсне 
документације под бројевима од 1 до 12 преда у форми која онемогућава 
убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – 
повезане траком, (јемствеником), у целини и запечаћене), са назнаком на предњој 

страни „Не отварати-Понуда за јавну набавку возила за потребе установе ЈН  19-

3/14“.  

На полеђини коверте обавезно се уписује назив и адреса понуђача, број телефона и име 

и презиме особе за контакт. 

Понуђачи понуде могу да поднесу непосредно преко писарнице или поштом на адресу:  

Предшколска установа „Перка Вићентијевић“, Обреновац  ул. Вука Караџића бр. 92,  

11500 Обреновац.   

Рок за подношење понуда је  23.11.2014.године, најкасније до 12 часова.  

Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на наведену адресу и буду 

заведене најкасније до 12 часова последњег дана рока за подношење понуда, 

укључујући и понуде упућене поштом. Уколико рок за подношење понуда истиче на 

дан који је нерадни или на дан државног празника, као последњи дан рока сматраће се 

први наредни дан, до 12 часова.  

Понуда приспела по истеку датума и сата одређеним у Позиву за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим, а наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања 

понуда вратити (повратницом) неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

 

     

 

9. Место време и начин отварања понуде: 

Јавно отварање понуда, обавиће се на дан  23.11.2014.године, са почетком у 12 часова и 

30 минута. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Предшколске установе 

„Перка Вићентијевић“, Обреновац  ул. Вука Караџића бр. 92, у Обреновцу.   

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

 

 

     

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

    отварања понуда: 

Представници понуђача, за активно учешће у поступку отварања понуда морају имати 

овлашћење (заведено, оверено и потписано од стране одговорног лица понуђача) које 

ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. 

 

 

     

 

11.Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

     

 

12.Лице за контакт: 

 

-Наташа Шикић, службеник за јавне набавке,  

  тел. 011/8721-283, факс. 011/8721-479,063/577-426 

  Е-mail: obdaniste@open.telekom.rs 

сваког радног дана у времену од 8,00 до 15,00. 

 

 
 

 

 

     

 

14.Остале информације: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
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у поступку јавна набавке  бр. ЈН 19-3/14 објављује се на следећим интернет 

адресама: 

www.perkavicentijevic.org   

 www.obnova.gov.rs 

www.portal.ujn.gov.rs 

 

 
 

                Службеник за јавне набавке 

Наташа Шикић 

      

 

 

 

 

http://www.perkavicentijevic.org/
http://www.obnova.gov.rs/

