
 1 

Број: 174-04/2020 

Београд: 16.11.2020. 

 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12 и 

68/15, у даљем тексту: Закон) члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(Сл.гласник РС бр. 86/15) члана 30 Статута Института за српски језик САНУ, Одлуке о 

покретању отвореног поступка, или јавне набавке малих вредности бр. 174-01/2020 од 

26.06.2020. године, Институт за српски језик САНУ, Београд, Кнез Михаилова бр.36 

дана 16.11.2020. године објављује: 

                                               

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

бр. 2/2020 

 
1. Наручилац 

    Институт за српски језик САНУ, Београд Кнез Михаилова бр.36 (у даљем тексту :        

Наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу 

са законом и конкурсном документацијом, која је доступна на Порталу јавних набавки 

и на интернет страници Наручиоца. 

 

2. Врста наручиоца 

    Корисник буџетских средстава (индиректни)-установа. 

 

3. Врста поступка јавне набавке 

    Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у отвореном поступку 

у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

4. Предмет јавне набавке  
    Набавка добара – рачунарска опрема. Назив и ознака из Општег речника јавних 

набавки: рачунарске опреме – 30200000. 

 

5. Јавна набавка није обликована по партијама 

 

6. Могућност подношења понуде са подизвођачем 

    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, проценат вредности набавке  

који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већа од 50%. 

 

7. Критеријум за доделу уговора: 

    Најнижа понуђена цена. 

 

8. Начин, преузимање конкурсне документације односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна 

    Преузимање конкурсне документације може се извршити: 

    На порталу Управе за јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/ 

    Са e-mail адресе Института snezana.nesic@isj.sanu.ac.rs  

    У просторијама Института за српски језик САНУ, Београд, Кнез Михилова 36, први 

спрат, соба 106. 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
mailto:snezana.nesic@isj.sanu.ac.rs


 2 

8. Рок и начин за подношења понуда:  

    Рок за подношење понуда је 16.12.2020. године до 11 часова.  

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: 

Института за српски језик САНУ, Београд, Кнез Михаилова  бр. 36, први спрат, соба 106, 

са назнаком „Понуда за јавну набавку у отвореном поступку – рачунарска опрема,  

број 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“.  

    Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини 

коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и 

број телефона и e-mail адресу  особе за контакт.  

 

9. Време, место и начин отварања понуда:  

    Отварање понуда ће се обавити јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда 

односно дана 16.12.2020. године у 11:30 часова у присуству понуђача, у просторијама 

Института за српски језик САНУ, Београд, Кнез Михаилова бр. 36, први спрат, соба 106. 

    Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 

оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

 

10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета дана 25.12.2020. 

године након јавног отварања понуда.  

 

11. Контакт лица: Снежана Нешић 

 Адреса електронске поште: snezana.nesic@isj.sanu.ac.rs 

 Тел: 011/3208-223 

  

 

 
             Комисија за јавну набавку 

                                                                                        

       Гордана Вучуровић, председник 
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