
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа 

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница наручиоца: www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка набавке: 
Набавка у складу са чланом 27. став 1. тачка 1. ЗЈН ("Службени 

гласник РС", број 91/2019) на коју се закон не примењује 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, назив и 

ознака из општег речника 

набавке: 

НН 144/2021 - НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И 

ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА  
Назив и ознака из општег речника: 14300000-4 – Минерали за 

хемијску индустрију и вештачка ђубрива. 

Критеријум за доделу уговора: 
Економски најповољнија понуда  

Елеменат критеријума – цена  

Начин преузимања Обрасца  

понуде, односно интернет адреса 

где је Образац понуде доступан: 

Образац понуде преузима се са интернет страницe Наручиоца: 

www.uzzpro.gov.rs 

Начин подношења понуде и рок за 

подношење понуде: 

Понуђач понуду подноси електронским путем на  

e-mail: natasa.marinkovic@uzzpro.gov.rs 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од 

стране Наручиоца до назначеног датума и часа. 

Наручилац неће оцењивати и разматрати понуду која је 

неблаговремено послата електронским путем. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Рок за подношење понуде истиче 20.10.2021. године у 10,00 

часова.  

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као део 

понуде доставља се непосредно или путем поште, на адресу: 

Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, 

Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14.  

Коверат  на предњој страни мора имати писани текст "ДЕО 

ПОНУДЕ, СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 

ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ -НЕ ОТВАРАЈ", назив, број јавне 

набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса Привредног 

субјекта. Наручилац ће приликом пријема, на коверти, обележити 

време пријема. Ако је део понуде достављен непосредно, 

Наручилац предаје Привредном субјекту потврду пријема. 

Део понуде сматра се благовременим уколико је примљен од 

стране Наручиоца до рока означеног за подношење електронских 

понуда. 

Ако су делови понуде поднети неблаговремено, Наручилац ће по 

окончању поступка отварања, неотворене делове понуде да врати 

привредном субјекту, са назнаком да су поднети неблаговремено. 

Лице за контакт: Емилија Стаменковић, телeфон 011/3631-679 
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