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На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) 
објављује се: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Назив наручиоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ -  АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Адреса наручиоца: Београд, улица Руже Јовановића бр. 27 А  
Интернет страница наручиоца: www.sepa.gov.rs 
 
Врста наручиоца: орган управе у саставу министарства 
 
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 
 
Предмет јавне набавке: добара – Рачунарска и комуникациона опрема (ознака из 
Општег речника набавки: Рачунарска опрема – Шифра 30230000) 
 
Интерни број набавке: ЈНМВ 07/2014 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа 
понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку 
добара.  

 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна:  
 
Конкурсна документација се преузима у складу са одредбама члана 62. став 1. 
Закона о јавним набавкама, односно са Портала јавних набавки или са интернет 
страница наручиоца: www.sepa.gov.rs 
 
 
Начин подношења понуда и рок: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

Понуду доставити на адресу: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

http://www.srbija.sr.gov.yu/
http://www.sepa.gov.rs/
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ɿɸʐʊʀʊɽ ɾʀɺʆʊʅɽ ʉʈɽɼʀʅɽ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, улица Руже Јовановића број 27А, (ʢʘʥʮʝʣʘʨʠʿʘ 24) ʩʘ ʥʘʟʥʘʢʦʤ: 
,,Понуда за јавну набавку ʜʦʙʨʘ ï  Рачунарска и комуникациона опрема ЈН 
МВ 07/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”. ʇʦʥʫʜʘ ʩʝ ʩʤʘʪʨʘ ʙʣʘʛʦʚʨʝʤʝʥʦʤ ʫʢʦʣʠʢʦ ʿʝ 
ʧʨʠʤˀʝʥʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ до понедељка 30.06. 2014. године до 12:30 часова.   
 

Место, време и начин отварања понуда:  
ɱʘʚʥʦ ʦʪʚʘʨʘˁʝ ʧʦʥʫʜʘ ʠʟʚʨʰʠ˂ʝ ʢʦʤʠʩʠʿʘ ɸʛʝʥʮʠʿʝ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ 
дана 30.06.2014. године до 13:00 часова ʫ ʧʨʦʩʪʦʨʠʿʘʤʘ  ɸʛʝʥʮʠʿʝ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ 
ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ ʫ ɹʝʦʛʨʘʜʫ, ʫʣʠʮʘ ʈʫʞʝ ɱʦʚʘʥʦʚʠ˂ʘ ʙʨʦʿ 27 ɸ. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:  
Oʚʣʘʰ˂ʝʥʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʥʠʮʠ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʤʦʨʘʿʫ ʢʦʤʠʩʠʿʠ ʧʦʜʥʝʪʠ ʧʠʩʤʝʥʫ ʧʫʥʦʤʦ˂ ʟʘ 
ʟʘʩʪʫʧʘˁʝ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʫ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ. 
 
Рок за доношење одлуке:  
ʆʜʣʫʢʘ ʦ ʜʦʜʝʣʠ ʫʛʦʚʦʨʘ ʙʠ˂ʝ ʜʦʥʝʪʘ ʜʦ 02.07.2014. ʛʦʜʠʥʝ 
 
Лица за контакт:  
ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʿʝ ʫ ʚʝʟʠ ʩʘ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʤ ʿʘʚʥʦʤ ʥʘʙʘʚʢʦʤ ʤʦʛʫ ʩʝ ʜʦʙʠʪʠ ʩʚʘʢʦʛ ʨʘʜʥʦʛ 
ʜʘʥʘ ʪʝʣʝʬʦʥʦʤ ʫ ʧʝʨʠʦʜʫ ʦʜ 10,00 ʜʦ 15,00 ʯʘʩʦʚʘ ʥʘ ʪʝʣ. ʙʨʦʿ 011- 28-610-77 ʠʣʠ 
ʥʘ ʘʜʨʝʩʫ: ʝ-mail: danilo.perovic@sepa.gov.rs  - ɼʘʥʠʣʦ ʇʝʨʦʚʠ˂  

  
 
 
 
 
 
 
 
 


