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К О С Ј Е Р И Ћ 

 
 
 

На основу члана 39. став 2., 55. и 57. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа 
општине Косјерић, oбјављује 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку набавке на коју се Закон не примењује, основу члана 39. став 2 . 

Закона о јавним набавкама 
 за набавку добра 

 – Набавка aнтивирусног програмског пакета 
– 48761000 антивирусни програмски пакет 

(набавка број 2.1.6) 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .....................................Општинска управа општине Косјерић  
Адреса: …........................................ Олге Грбић број 10, 31260 Косјерић  
Интернет страница:.........................www.kosjeric.rs  

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

3. Врста поступка набавке: Поступак набавке на основу члана 39. став 2., који се 
спроводи ради закључења уговора о набавци. 

4. Предмет набавке: добро – антивирусни програмски пакет, назив и ознака из 
општег речника набавке: антивирусни програмски пакет- 48761000 

5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за 
доделу уговора је: најнижа понуђена цена. 

6. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се 
може преузети у електронској форми на интернет страници наручиоца 
www.kosjeric.rs или од службеника за јавне набавке достављањем захтева на 
адресу jelica.todor@gmail.com и nabavke@kosjeric.rs . 
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 7. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси у коверти или 
кутији (омоту), затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може 
утврдити да се први пут отвара. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте 
(омота) наведе: ,,Понуда за набавку добра – антивирусни програмски пакет - НЕ 
ОТВАРАТИ“, као и да стави свој заводни печат са бројем и датумом понуде. На 
полеђини коверте или кутије (омота) дужан је да наведе назив понуђача, адресу и 
контакт телефон и име особе за контакт. 
 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Косјерић, Олге 
Грбић број 10, 31260 Косјерић, са назнаком: ,,Понуда за набавку добра – 
антивирусни програмски пакет - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до петка 02.02.2018. године до 14,00 часова. 
 
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку 
јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнакoм да је поднета 
неблаговремено.  
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити 
јавно. Отварање понуда обавиће службеник за јавне набавке у просторијама 
Општинске управе општине Косјерић, у канцеларији број 31, у петак 02.02.2018. 
године у 14,30 часова, уз могуће присусутво овлашћеног представника понуђача. 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Поступку јавног отварања понуда могу присуствовати сва 
заинтересована лица. У поступку јавног отварања понуда могу активно 
учествовати само овлашћени представници понуђача, који су дужни да 
службенику за јавне набавке, непосредно пре почетка јавног отварања понуда, 
предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити 
оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано 
од стране одговорног лица понуђача.  

10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети образложену одлуку у вези 
са овом набавком у оквирном року од 3 дана од дана јавног отварања понуда. 

11. Контакт особа за ближе информације везане за конкурсну документацију је 
Jелица Тодоровић, факс: 031/781-441 и е-mail ekologija@kosjeric.rs и 
jelica.todor@gmail.com. 
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