
                                ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана 32 и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 

бр. 124/2012) и Одлуке В.Д.Директора Центра за социјални рад општине Стара 

Пазова о покретању поступка јавне набавке број: 3/2014 oд 20.11.2014.године 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

ул. Ћирила и Методија 18 

www.csr-starapazova.org 

упућује 

 

Позив  

за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 

 

Набавка путничког возила за потребе Центра за социјални рад 

општине Стара Пазова  
 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државна управа 

ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности 

БРОЈ НАБАВКЕ: 3/2014. 

Процењена вредност набавке укупно: 330.000,00 динара без ПДВ 

Процењена вредност набавке на годишњем нивоу у 2014. години: 330.000,00 

динара без ПДВ 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка рачунарске опреме за потребе Центра 

за социјални рад општине Стара Пазова. 

Техничка спецификација добара је саствани део конкурсне документациј, 

односно Обрасца понуде. 

НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 30213300 – десктоп рачунари, 

30232110 – ласерски штампач, 30121430- дигитални уређаји за умножавање и 

33195100 – монитори    

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Најнижа понуђена цена 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Увид и 

преузимање Конкурсне документације заинтересовани понуђачи могу да 

изврше сваког дана рока за подношење понуда на адреси: Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 18, Пријемна 

канцеларија, сваког радног дана од 9 до 15 часова; 

−са Портала управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs 

−са интернет странице наручиоца: www.csr-starapazova.orgs 

АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 

АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. 

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, 

http://www.csr-starapazova.org/


Министарства финансија и привреде, Република Србија, ул. Саве Машковића 

3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине, ул. Руже Јовановића 27/а, Београд, www.sepa.gov.rs и у 

Немањиној 22-26, Београд, www.merz.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада,запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр.22-

26, Београд, www.minrzs.gov.rs. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуда се доставља у затвореној 

коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може 

са сигурношћу утврдити да се први путотвара. Понуду доставити поштом на 

адресу: 

         − Центар за социјални рад општине Стара Пазова, ул.Ћирила и Методија 

бр. 18, 22300 Стара Пазова, 

         или 

         − непосредно сваког радног дана од 8-15 часова преко писарнице Центра 

у року од 10 (десет) дана од дана објаве позива 20.11.2014.године а најкасније 

до последњег дана 28.11.2014.године до 10,00 часова. 

Благовремена је понуда која, без обзира на начин подношења, пристигне 

наручиоцу до датума и часа назначених у позиву. Понуда која је поднета по 

истеку наведеног датума и часа, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће 

по окончању поступка отварања понуда, вратити понуду неотворену понуђачу, 

са назнаком да је поднета неблаговремено. Неблаговремене и незатворене 

понуде неће бити разматране. 

Назначеност коверте: На лицу коверте уноси се назнака: „Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова, Ћирила и Методија 18“, ”не отварати” и „ПОНУДА 

за јавну набавку добара: Набавка рачунарске опреме за потребе Центра за 

социјални рад општине Стара Пазова. На полеђини коверте уписује се назив и 

седиште понуђача, име особе за контакт, број контакт телефона, e-mail адреса. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или понуду подноси група 

понуђача, уписати називе и седиште свих учесника у понуди. 

Понуђачи су обавезни да доставе све саставне делове понуде у форми која 

онемогућава убацивање, или уклањање појединих докумената након отварања 

понуде – повезану траком (јемствеником) у целину и запечаћену. 

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је јавно 

и обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, 28.11.2014.год. у 

10.30.сати у просторијама Центра за социјални рад ул. Ћирила и Методија бр. 

18. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. Представници 

понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања понуда, дужни 

су да пре почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку 

овлашћења за учествовање у поступку отварања понуда. 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Одлука о додели 

уговора донеће се у року од 8 дана од јавног отварања понуда. 

Лице за контакт: Ристић Оливер, тел: 022-311-930 

 

Председник Комисије 


