
 
                                                                                                                
На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 68/15)  

 

 

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Милана Мијалковића 14 

35000 Јагодина 

www.pefja.kg.ac.rs 

 

Упућује 

 

 

ПОЗИВ 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 

У-8/2016 

 

 

Врста наручиоца: Установа – индиректни буџетски корисник 

 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – набавка услуге штампања и 

испоруке монографије Социјалне компетенције будућих учитеља и васпитача 

за потребе Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.  

 

Назив из општег речника набавки: 

79823000 Услуге штампања и испоруке 

 

Предмет јавне набавке ближе је одређен у оквиру спецификације 

предмета набавке (Образац 1.који чини саставни део конкурсне документације). 

            Понуду могу поднети сва заинтересована правна лица и предузетници 

који испуњавају услове за учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), што доказују на начин 

прописан у члану 77. Закона. 

Понуда мора у целини бити припремљена у скаду са овим позивом и 

конкурсном документацијом. 

Конкурсна документација је доступна и може се преузети на интернет 

адреси Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 

http://www.pefja.kg.ac.rs/javne_nabavke.html , као и на интернет адреси Портала 

Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs. Увид, односно преузимање конкурсне 

документације неопходне за давње понуде може се извршити у просторијама 

Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са седиштем у 

Јагодини, радним данима од 9 до 15 часова. Конкурсну документацију Понуђач 

може добити и поштом од стране Наручиоца, на предходни писмени захтев 

Понуђача.  

Заинтресовани понуђач дужан је да понуду поднесе најкасније до 

12.10.2016. године, до 10,00 часова. Уколико је понуда послата поштом 

(обичном, препорученом пошиљком или брзом поштом), битно је да буде 

примљена код Наручиоца пре истека рока за подношење понуда, у противном, 

сматраће се неблаговременом. 

http://www.pefja.kg.ac.rs/
http://www.pefja.kg.ac.rs/javne_nabavke.html
http://www.ujn.gov.rs/


 2 

Јавно отварање понуда обавиће се по протеку 30 минута од истека рока 

за подношење понуда, тј. 12.10.2016. године у 10,30 часова, у просторијама 

Наручиоца. 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 

овереној печатом на адресу:  

 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 

35000 Јагодина, ул. Милана Мијалковића 14 

 

са назнаком: „ПОНУДА за ЈНМВ У-8/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и 

број телефона и евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у 

целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови.  

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

             Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 5 

дана од дана јавног отварања понуда. 

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуда, а додатне информације и појашњења 

телефоном нису дозвољена. 

             Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева  за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објавити 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

               Додатне информације или појашњења упућују се на адресу Факултет 

педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 35000 Јагодина, ул. Милана 

Мијалковића 14, уз напомену „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације ЈНМВ У-8/2016“. 

 

 

Oсоба за контакт: Маријана Ђорђевић Нешић, е-mail: marijana@pefja.kg.ac.rs , 

факс: 035/223-805. 

 

 

 

                                                                                                         ДЕКАН 

                                                                                        Проф. др Виолета Јовановић 

 

mailto:marijana@pefja.kg.ac.rs

