
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 
БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 
„СПОМЕНАК“ 
ПАНЧЕВО 
Датум:06.02.2020.године 
Број:17 
 

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама /Сл. Гласник РС број 
124/12,14/2015 и 68/2015/, Дом за децу и омладину без родитељског старања 
„Споменак“ Панчево , објављује 
 

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ................................... Дом за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ Панчево  
Адреса: …........................................Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 Панчево 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавкемале вредности  у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 03/20 су добра – прибот за хигијену за потребеДома 
за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево 
ОРН ознака и опис  – 39830000 средства за чишћење и 33700000 лична хигијена. 
 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу 
којих се додељује Уговор  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
6.Начин подношења понуде и рок 
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.  



У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу Дом за децу и омладину без родитељског старања 
„Споменак“ Панчево ул.Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 26000 Панчевоса 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – средства за хигијена ,ЈН бр. 
03/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 18.02.2020 .године до 0930 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 
ће понуђачу нањеговзахтевпредати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
7. Отварање понуда 
Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту наручиоца, дана 
18.02.2020. године, са почетком у 10,10 часова. Уколико дан за отварање понуда 
(последњи дан рока за подношење понуда) пада у нерадни дан, отварање понуда 
ће се обавити првог наредног радног дана, у исто време.  
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници 
понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку 
приликом отварања понуда. 
 
8. Рок за доношење одлуке 
Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања 
понуда. 
 
9. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт је Весна Шапоњић 013/2311872 или 013/2334106 Е - 
mail адреса draganapravnica@мts.rs. 
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