
 
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144 

 

 

 На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12) 

и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки (Службени гласник РС број 29/13) наручилац објављује: 

 

ПОЗИВ  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 

 

1. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка канцеларијског материјала за потребе 

Директората цивилног ваздухопловста Републике Србије. 

Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу техничке спецификације. 

Ознака из општег речника набавке 30192000 – канцеларисјки материјал. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача предметне јавне набавке је економски 

најповољнија понуда. 

2. Подношење понуда 

Понуде се подносе на адресу наручиоца - Директорат цивилног ваздухопловства, 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 144, са напоменом „Понуда за јавну набавку мале 

вредности број 9/2013 – Набавка канцеларијског материјала – НЕ ОТВАРАТИ“. На 

полеђини коверте обавезно читко уписати назив и адресу понуђача. 

Рок за подношење понуда је 16.07.2013. године до 12 часова. Понуде које стигну после 

наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и 

по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је 

иста поднета неблаговремено. 

3. Отварање понуда 

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у 

Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 144, одмах по истеку рока за подношење понуда, 

односно, дана 16.07.2013. године у 12.30 часова. 

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за 

учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања. 

4. Избор најповољније понуде и закључење уговора 

Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 10 дана од дана 

отварања понуда.Уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити након истека рока 

за заштиту права понуђача. 

5. Начин преузимања конкурсне докуметације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  

- На порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) 

- На интернет страници наручиоца (www.cad.gov.rs – линк за јавне набавке) 

- Непосредно преузимањем на адресу наручиоца сваког радног дана од 08.30-16.30 часова. 

Контакт особа: Жикић Милош 011/292-7031 

 

         


