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На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поновљеног поступка јавне набавке мале 

вредности број 7/2016 заведене под бројем 587 од 01.06.2016. године, Природно-математички 

факултет у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, www.pmf.kg.ac.rs, као 

наручилац објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 7/2016 

За јавну набавку добара – канцеларијског материјала 

 

Предмет јавне набавке број 7/2016 су добра - канцеларијски материјал: 

 22800000 – Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, 

фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски материјал; 

 30192000 – Канцеларијски материјал; 

 30197000 – Ситна канцеларијска опрема; 

 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и други артикли. 

Предмет јавне набавке је ближе одређен спецификацијом која је саставни део 

конкурсне документације. 

Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије: 

 Партија 1: Канцеларијски материјал општег типа, 

 Партија 4: Канцеларијски материјал за библиотечко пословање. 

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени 

конкурсном документацијом. 

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 

складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет 

странице наручиоца www.pmf.kg.ac.rs у секцији Javne nabavke и са Портала јавних набавки.  

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. 

Понуду доставити на адресу: Природно-математички факултет у Крагујевцу, 34000 

Крагујевац, ул. Радоја Домановића 12, са назнаком: ,, Понуда за јавну набавку 

канцеларијског материјала, број 7/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.06.2016. године до 12:00 

часова.  
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