
На основу члана 55, члана 57. став 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник 

РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015):   

   СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“ 

 Кнеза Вишеслава бр.27, Београд  

 

интернет страница : http://www.pionirskigrad.org.rs 

објављује   

ПОЗИВ  

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности, за јавну набавку услуга:  

  

ОМЛАДИНСКА/СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА БРУТО 

  (Редни број јавне набавке: 1/20)  

  

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  су услуге: ОМЛАДИНСКА/СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА 

БРУТО, услуге трећих лица на помоћним пословима у складу са техничким 

карактеристикама (спецификацијама) које су саставни део ове Конкурсне документације.  

  

Шифра из општег речника набавке: 

   

98133110-8 - Услуге које пружају организације младих 

98390000-3  - Остале услуге 

 

Јавна набавка није обликована по партијама.  

 

Опис, количина, врста, техничке и остале карактеристике предмета јавне набавке услуга 

дефинисани су у Конкурсној документацији.   

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица која 

испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова се 

доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање испуњености 

услова за учешће садржаним у конкурсној документацији.   

Критеријум за избор најповољније понуде – најнижа понуђена цена.   

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије 

www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице Наручиоца http://www.pionirskigrad.org.rs   

 Понуда се сматра благовременом ако је у СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“, Кнеза Вишеслава 

бр.27, Београд, примљена до 13.03.2020. године, најкасније до 14,30 часова.   

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу: СРЦ 

„ПИОНИРСКИ ГРАД“, Кнеза Вишеслава бр.27, Београд.   



Затворене понуде се подносе поштом или лично на адресу СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“, 

Кнеза Вишеслава бр.27, Београд, са назнаком: „Не отварати“ – понуде по позиву за 

подношење понуда бр. 1, за јавну набавку услуга: „ОМЛАДИНСКА/СТУДЕНТСКА 

ЗАДРУГА БРУТО“ а на полеђини назначити назив понуђача, адресу и број 

телефона/факса, односно попунити образац из конкурсне документације (Пропратни 

образац из конкурсне документације)   

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 13.03.2020. године у 15,00 часова у СРЦ 

„ПИОНИРСКИ ГРАД“, Кнеза Вишеслава бр.27, Београд.   

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити лично или поштом на адресу наручиоца: Кнеза Вишеслава 

бр.27, Београд,  или на електронскu адресу:  pionirskigrad@beotel.net   са назнаком: Захтев 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку 

услуга : ОМЛАДИНСКА/СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА БРУТО год.  редни број 1/20,  или 

путем факса на број: 011/ 7542 093. Уколико се комуникација врши електронским путем 

или факсом, то се може вршити искључиво на означене електронске адресе и број факса и 

искључиво у радно време наручиоца, радним даном од 08,00 до 14,00 часова, субота и 

недеља су нерадни дани. У супротном, ако се комуникација врши мимо овог радног 

времена, сматраће се да је наручилац Захтев за додатним информацијама или појашњењима  

примио првог наредног радног дана, у радно време, у односу на чега ће се посматрати 

благовременост захтева.  

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски услови, у 

року од 10 дана од дана отварања понуда. Уговор ће бити достављен на потпис понуђачу 

којем је додељен уговор, у року од 5 дана од дана стицања Законом прописаних услова, у 

складу са чл. 149 став 6 Закона.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из Законом прописаних 

разлога.   

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуде.   

- Контакт особе:   

Радним даном (понедељак-петак) од 08 -14 часова, на телефоне:  

Слободан Станимировић, Координатор центра. - тел. 011/ 7542 093;   

  


