
 

 

На основу члана 60. став 1. тачка1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12 и 

одлуке о покретању  отвореног постука јавне набавке бр: 404-02-34/2013-07  од 27.05.2013. године. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Управа за аграрна плаћања. Шабац, Хајдук Вељкова 4-6. 

(у даљем тексту: Наручилац) 

Упућују: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Назив наручиоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна 

плаћања. 

Адреса наручиоца: ул. Хајдук Вељкова бр.4-6   15000 Шабац. 

Интернет страница наручиоца:  www.uap.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. 

Набавка добара, папира  за фотокопирање формат А-4. ( Шифра из Општег речника набавки: 

(30197643) Набавка добара оригиналних тонерa и Maintenance Kit за ласерске штампаче   

произвођача уређаја“ Кyocera“. ( Шифра из Општег речника набавки: (30125110).  

Набавка оригиналних тонера, фотокондуктора и Maintenance Kit за ласерске штампаче и 

мултифункционалне копир апарате произвођача уређаја“ Lexmark“ (Шифра из Општег речника 

набавки: 30125110, 30125120, и 30125000). 

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: 

3(три) 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Елементи критеријума за доделу уговора: најниже понуђена цена. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: 

 

Увид  и преузимање конкурсне документације Понуђачи могу остварити непосредно у 

просторијама Наручиоца у времену од 09-15 часова сваког радног дана рачунајући од дана 

објављивања јавног позива, или да исту преузме са Портала јавних набавки-www.portal.ujn.gov.rs 

са интернет странице Наручиоца www.uap.gov.rs ,и на Порталу службеног гласника Републике 

Србије. www.slglasnik.com  

 

 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

http://www.slglasnik.com/


 

Понуђач подноси понуду непосредно, путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са 

назнаком: "Понуда за ЈНВВ - 02/13, - навести  за коју се партију понуда односи - не отварати", 

најкасније до 27.06.2013. године. и то до 10,00 часова. На полеђини коверте је обавезно навести 

назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име и презиме особе за контакт. 

Заинтересовани понуђачи су дужни да своје понуде са припадајућом документацијом доставе у 

року од 30 дана  рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, интернет страници наручиоца www.uap.gov.rs и на Порталу службеног гласника , на 

адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –Управа за аграрна плаћања ул. 

Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац. 

Понуда се може поднети самостално, са подизвођачима или као заједничка понуда. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се дана  27.06.2013. године са почетком у 11,30 часова у 

просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –Управа за аграрна 

плаћања ул. Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац ( конференцијска сала). 

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

Отварање понуда извршиће се комисијски  у ''присуству овлашћених представника понуђача“ који 

пре отварања понуда морају приложити писано овлашћење понуђача.  

Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора наручилац ће донети у року  од 15 дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Илић Предраг тел. 015-367-577. e-mail: predrag.ilic@minpolj.gov.rs  

Остале информације: 

Право учешћа по позиву за јавну набавку имају сви понуђачи који испуњавају услове из члана 75 и 

76. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12). 

Понуђачи могу тражити додатна појашњења – информације у вези са припремањем понуда, 

искључиво у писменом облику, на адресу наручиоца: Министарство пољопривреде,  шумарства и 

водопривреде –Управа за аграрна плаћања ул. Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац,  путем e-mail-a 

или факса на број (015/367-596 ) са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за 

јавну набавку бр: 02/13,  и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење 

додатних информација и појашњења телефонским путем није дозвољено. 

 


