
 
СГ О П 03-24 

 

На основу члана 55, став 1, тачка 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  број 124/12, 
14/15  и 68/15), Градска општина Стари град  објављује 

                              
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 
 

1. Назив наручиоца:  Градска општина Стари град 
 

2. Aдреса наручиоца: Македонска број 42, 11000 Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.starigrad.org.rs 

4. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе 
 

5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности   
 

6. Врста предмета: Добра 
 
      7. Набавка новогодишњих пакетића за потребе Градске општине Стари град. Пакетићи су намењени 
деци социјално угрожених и хендикепираних лица која се налазе у евиденцији корисника услуга 
општинског Центра за социјални рад, деци ометеној у развоју о којима брине Друштво за бригу о деци 
ометеној у развоју, деци о којој евиденцију води Црвени крст Србије, деци ратних и војних инвалида, 
деци избеглих, прогнаних и расељених лица, као и деци запослених у Градској општини Стари град.  
Према општем речнику набавки предмет јавне набавке сврстава се у категорију: играчке  
37520000 
Вредност набавке: 1.000.000,00 без пдв-а. 
Вредност пакетића:  

Пројектована (оквирна и орјентациона) вредност једног пакетића је 7.000,00 динара, без пдв-а. 
Вредност је утврђена тако што је укупно опредељена вредност за набавку пакетића (1.000.000,00 
динара, без пдв-а) подељена са бројем деце којој се додељују пакетићи-142; број је приближно 
одређен, он може бити већи или мањи (не више од 5%) у зависности од коначног списка који ће 
сачинити поменуте установе социјалног старања и бриге о деци.  
 
8. Критеријум за рангирање понуда је економски најповољнија понуда.  
    Елементи критеријума су: 

1. Квалитет  
2. Рок плаћања 

9. Конкурсна документација се може преузети:  
- на Порталу јавних набавки 

10. - на интернет страници наручиоца - www.starigrad.org.rs 

11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 

Начин подношења понуде:  
Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини 
припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама, конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда. Понуду са траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације, 
понуђач доставља у писаном облику, у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично, на 
адресу наручиоца: Градска општина Стари град, Београд, улица Македонска број 42, са напоменом: 
„НЕ ОТВАРАТИ –  ПОНУДА“  –  НОВОГИДШЊИ ПАКЕТИЋИ ,  јавна набавка број II,  404-1-Д-
7/15.  
 
На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и контакт телефон понуђача и лице за 
контакт. 
Рок за подношење понуда је 14.12.2015. године до 09:00 часова.  
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца примљена и оверена заводним 
печатом наручиоца закључно са даном  14.12.2015. године, до 09:00 часова. Неблаговременом ће 
се сматрати понуда понуђача која није примљена у писарници наручиоца и није оверена заводним 
печатом наручиоца закључно са 14.12.2015. године, до 09:00 часова. 

http://www.starigrad.org.rs/
http://www.starigrad.org.rs/
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Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све 
неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
 

12. Место, време и начин отарања понуда: 
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење 
понуда, односно дана 14.12.2015. године, са почетком  у 09:15 часова, у просторијама Градске 
општине Стари град, Београд, улица Македонска број 42, први спрат, сала број 1.  

13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца предају 
писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 

14. Рок за доношење одлуке: 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана oд дана отварања понуда, о чеми ће сви 
понуђачи бити обавештени писменим путем, у року од три дана од дана доношења одлуке. 
 
15.Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 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., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци. 
Подаци о пореским обавезама могу се добитиу Пореској управи,  Министарство финансија,  
www.poreskauprava.gov.rs, www.mfin.gov.rs 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министартсву енергетике, развоја и заштите животне средине www.sepa.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Минстарству рада, 
запошљавања и социјалне политике  www.minrzs.gov 

16. Лица за контакт:  
-  Слађана Ђуричић, zajednicka@starigrad.org.rs , тел: 011 32 20 314 
-  Taња Василијевић,  zajednicka@starigrad.org.rs,  тел: 011 33 00 676 
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	-  Taња Василијевић,  zajednicka@starigrad.org.rs,  тел: 011 33 00 676

