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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 116/2008) и 
члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“ број 
50/2009), Општинска управа општине Књажевац, објављује  

 

                                 I    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
             Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 

 
      1.   Наручилац 

            Наручилац, Општинска управа општине Књажевац, Милоша Обилића бр. 1, позива 
све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, 
конкурсном документацијом и позивом за подношење понуде.  
 

      2.   Предмет јавне набавке 
 

             Предмет јавне набавке бр. 404/1-6/2011-02 су услуге- ''Предах  за децу са 
сметњама у развоју и њихове породице''. 
             Ближе информације о предмету јавне набавке наведене су у глави V конкурсне 
документације. 

  
                3.   Услови за учествовање у поступку     

   Право учешћа на конкурсу имају установе из области социјалне заштите, удружења 
грађана и привредни субјекти регистровани за пружање услуга из области социјалне 
заштите. 

 
               4.  Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније понуде: 
             Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. 
 

     5.  Услови и преузимање конкурсне документације 
  Конкурсна документација се може преузети радним даном од 7-15 часова у 

просторијама Општинске управе општине Књажевац, канцеларија бр. 12, почев од дана 
када је послат позив за подношење понуда. Конкурсна документација може бити 
достављена поштом и телефаксом. 

 
     6. Рок и начин подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
21.02.2011. године до 12 часова у писарници наручиоца, на адресу Општинска управа 
општине Књажевац, Милоша Обилића бр.1.  
           Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу 
наручиоца, у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком “Понуда за јавну набавку 
услуге- ''Предах деце са сметњама у развоју'', ЈН број  404/1-6/2011-03 – НЕ ОТВАРАТИ” 
најкасније до 21.02.2011. године у 12. часова. На полеђини коверте уписује се назив и 
адреса понуђача. 
           Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и 
понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. 



           Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
           Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
          Јавно отварање понуда  обавиће се дана 21.02.2011. године у 10,15 часова у 
просторијама општине Књажевац, канцеларија број 40. Отварању понуда могу 
присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење 
које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.  
         Понуђачи могу да поднесу само по једну понуду и не могу је мењати.  

 
         7.   Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде 
 
          Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 2 дана од дана 
отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у 
року од три дана од дана њеног доношења. 
 
        8.    Закључење уговора 
 
            Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у случају да општина 
Књажевац закључи уговор о финансирању пројекта са Европском делегацијом у 
Србији. У супротном биће донета одлука о обустави поступка. 
 
         9.    Контакт 
 

          Додатне  информације могу се добити на телефон 731-623, локал 134, у времену од 
7,00 до 15,00 часова. Контакт особа је Јеленковић Марија. 

         

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

                      
 
 


