
РЕПУБЛИКА СРБИЈА     

Предшколска установа „Уб“ Уб 

Број: 218/01 

Датум: 28.04.2014.г. 

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12) Предшколска 

установа „Уб“ Уб објављује  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

у   отвореном поступку уз закључење оквирног споразума за набавку добара  бр. 4/2014 

намирнице за исхрану за потребе Предшколске установе „Уб“ Уб 
 

 Назив, адреса наручиоцa:  
        Предшколска установа „Уб“, 14210 Уб, Милоша Селаковића бр. 20 

 

 Врста поступка јавне набавке:  
Отворени поступак. 

 

 Циљ поступка:  
Закључење оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године 

 

 Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

             Набавка добра – намирнице за исхрану за потребе Предшколске установе „Уб“.  

       Ознака из општег речника набавке: Храна, пиће и сродни производи – 15000000.  

 Набавка је обликована у 6 (шест) партија и то: 

- Партија I – Разни прехрамбени производи – 15800000 

- Партија II – Производи животињског порекла, месо и месни производи – 15100000 

- Партија III – Свеже живинско месо - 15112100  

- Партија IV – Конзервисано месо и месне прерађевине – 15131000 

- Партија V – Јогурт – 15551300 

- Партија VI –Хлеб – 15811100      

 

Јавна набавка бр. 4/2014 понавља се само за партију VI –Хлеб – 15811100       

 

 Критеријум, елементи критеријума за закључење оквирног споразума:  
Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума “најнижа 

понуђена цена“. 

 

 Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  

         Конкурсна документација се може преузети  одмах по објављивању јавног позива   

на Порталу Јавних набавки, у Предшколској установи „Уб“ Уб , Милоша Селаковића 

бр. 20,  радним даном од 08,00 до 13,00 часова или на интернет адреси  

www.opstinaub.org.rs 

 

 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

http://www.opstinaub.org.rs/


          Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

овереној печатом подносиоца понуде.  

          Рок за подношење понуда је 27.05.2014.г.  до 10,00  часова.     

          Понуда се подноси на адресу: Предшколска установа „Уб“, Милоша 

Селаковића бр. 20, 14210 Уб. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на 

адресу  до 10,00 часова 27.05.2014. године, без обзира на начин на који су послате. 

      Неблаговремене понуде неће се разматрати, већ ће се неотворене вратити 

Понуђачу. 

          Понуде се подносе са назнаком: 

 

“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  4/2014 намирнице за исхрану, партија бр. VI –Хлеб 

– НЕ ОТВАРАТИ” 
 

           На полеђини коверте навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме 

овлашћеног лица за контакт. 

 

 Место, време и начин отварања понуда:  
        Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: Предшколска установа 

„Уб“, Милоша Селаковића бр. 20, 14210 Уб. 

                  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, истог дана по истеку рока 

за подношење понуда, односно 27.05.2014. године у 10.30 часова. 

 

 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда:  

           Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији 

за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи 

на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу 

предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати 

заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица. 

 

 Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума:  
             Наручилац ће, у складу са чланом 108.ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени 

понуда, донети одлуку о закључењу оквирног споразума у року од најдуже 25 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

  
            Записник о приспелим понудама доставиће се присутним понуђачима истог дана док се 

осталим понуђачима доставља препорученом поштом у року од 3 (три) дана од дана разматрања 

понуда.  

           Све информације у вези са позивом могу се добити на телефон 014/411-602 код особе за 

контакт: Крсмановић Мирјана, или на e-mail: pu_ub@open.telekom.rs  

 

 

mailto:pu_ub@open.telekom.rs

