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На основу члана 39.став 5. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр.124/2012) упућује: 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Установа Центар за привредно технолошки 
Развој Војводине 
Адреса: Баноштор, Андревље   
Интернет страница: www.andrevlje.vojvodina.gov.rs.  
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Набавкa добара- материјала за хигијену: ЈНМ бр: Д 01 шифра из општег 
речника набавки- 24900000 фини и разни хемијски производи 
     Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.666.667,00 динара. 
Средства за јавну набавку обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету АП Војводине за 2014. год. („Службени лист АПВ бр. 50/2013), 
Финансијским планом и Планом јавних набавки Наручиоца  позиција 1.1.1, 
економска класификација 5120. 
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености 
услова...):  
 
Право учешћа имају сва правна лица која испуњавају услове на основу члана 
77. став 4.Закона о јавним набавкама који се доказују достављањем изјаве  
којом понуђач под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове осим услова из члана 75. став 1. тачка 1 .овог закона  (да је 
регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар).  
Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује 
испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 



 
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
Увид и преузимање конкурсне документације :  
Конкурсна документација је објављена у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о 
јавним набавкама и може се преузети на Порталу јавних набавки 
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца 
www.andrevlje.vojvodina.gov.rs. 
 
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
Понуду доставити на адресу: Установа Центар за привредно технолошки 
развој Војводине, Баноштор, Андревље, пријемна пошта 21300 Беочин, пошт 

фах 23 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара материјала за хигијену: 
ЈНМ бр: Д 01 шифра из општег речника набавки- 24900000 фини и разни 
хемијски производи -НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико 
је примљена од стране наручиоца до 27.06.2014.године до 12,00 часова.  
 
Свака понуда коју Наручилац прими после крајњег рока за достављање понуда, 
биће одбачена и не отворена враћена понуђачу. 
 
Не запечаћене и некомплетне понуде, као и понуде које нису у складу са 
позивом и конкурсном документацијом, неће бити разматране, односно исте ће 
се одбити. 
 
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):  
Понуде се отварају одмах након истека рока за достављање понуда у: 
Установа Центар за привредно технолошки развој Војводине, Андревље, 
Баноштор,   у 12,15 часова у просторијама наручиоца, уз присуство овлашћеног 
представника понуђача који жели да присуствује отварању (што се доказује 
писменим овлашћењем које се уручује Комисији). 
 
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:  
 
Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета ОДМАХ након отварања 
понуда. 
 
 4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт Ката Урошевић, 021 4802449 
Е - mail адреса (или број факса):kata.urosevic@vojvodina.gov.rs. 
 
 
      
                                                                                         Председник комисије 
 
                                                                                           Љиљана Јовановић 
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