
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  
Назив наручиоца: Средњошколски дом, Нови Сад  
Адреса наручиоца: Николајевска бр. 1, 21 000 Нови Сад 
 
Интернет страница наручиоца: www.srednjoskolskidom.edu.rs  
Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард  
Матични број:…………………………………………08066221 
Шифра делатности: ……………………………...…. 5590 
ПИБ: …………………………………………………. 100238389 
Текући рачун: ……………………..…………………840-266661-07 
Телефон/факс: 021/523-636 
Е-пошта:  sdom@eunet.rs  
Контакт особа:  Гордана Данкуц 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 
 
Напомена: спроводи се ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  
након доношења одлуке о покретању поступка дел.бр. 634-05 од 03.10.2013.године.  
На ову набавку ће се примењивати:  

• ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12 И ПОДЗАКОНСКИ 
АКТИ ДОНЕТИ НА ОСНОВУ ЊЕГА);  

• ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН 
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ. ЛИСТ СРЈ", БР. 33/97, 31/01, СЛ. ГЛАСНИК 
РС“ БР. 30/10);  

• ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР. 29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 
31/93);  

• ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ВЕЗАНИ ЗА ДОБРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
• ПРАВИЛНИЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБЈАВИЛО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ВЕЗАНО ЗА 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ („СЛ. ГЛАСНИК РС БР. 29 ОД 29.03.2013. ГОДИНЕ И 
БРОЈ 31 ОД 05.04.2013. ГОДИНЕ)  

• остали прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или услове предвиђене у 
конкурсној документацији. 

 
Врста предмета: добра  
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: текстилни 
производи за домаћинство - 395100000 
 
Критеријум за доделу уговора, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа 
понуђена цена 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може се преузети на 
интернет адреси www.srednjoskolskidom.edu.rs, односно на Порталу јавних набавки: 
portal.ujn.gov.rs. Уколико понуђач преузме документацију са Портала јавних набавки 
или интернет странице наручиоца треба да достави обавештење о преузимању 

mailto:sdom@eunet.rs


конкурсне документације на е-маил адресу наручиоца или путем телефакса на број 
021/523-636, и да достави податке о контакт особи.  
Наручилац ће истовремено позвати најмање три потенцијална понуђача да поднесу 
понуде, а одлука о додели уговора ће бити донета ако је наручилац прибавио најмање 
једну прихватљиву понуду.  
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе у 
затвореној коверти, са обавезно налепљеним обрасцем за коверат -  бр. 7, из конурсне 
документације, који садржи напомену: „понуда за јавну набавку ЈНМВ бр. 4/2013 
– НЕ ОТВАРАТИ“ поштом или непосредно у канцеларији секретара Наручиоца на 
адреси : Средњошколски дом, Николајевска бр. 1, 21 000 Нови Сад, сваког радног дана 
од 08 до 12 часова (са попуњеним обрасцем бр. 8). Рок за подношење понуде је 8 дана 
од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно 
15.10.2013. године до 12:00 часова. 
 
Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће 
јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке, у 
просторијама Средњошколског дома, Николајевска бр. 1, 21 000 Нови Сад, последњег 
дана рока за подношење понуда, односно 15.10.2013. године у 12 часова и 30 минута. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Представник понуђача пре почетка поступка отварања понуда 
мора предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће у поступку 
отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, као и личну карту на 
увид. 
 
Рок за доношење одлуке: 18.10. 2013.  
 
Све додатне информације, појашњења и евентуалне измене и допуне конкурсне 
документације, објављиваће се на интернет страници Наручиоца и на пораталу Управе 
за јавне набавке.  
 
 
 
       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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