
П.У.“БАМБИ“ КУЛА 
Ј.КРАМЕРА 19 КУЛА 
025/722-139 
ПИБ: 100261597 
Број: ____4/14_____ 
28.04.2014. 
Кула 
 
 
На основу члана 27 и 28 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 116/08), 
члана 4 Правилника ЈНМВ („Сл.гласник РС“ бр.50/09) и Одлуке о покретању поступка 
за Јавну набавку мале вредности број: ___1/14_________, наручилац упућује: 
 
 
 

П О З И В 
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. __4/14____ 

 
 

1. НАРУЧИЛАЦ: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ КУЛА,  Јосипа 
Крамера 19 Кула. 

2. ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: www.pubambi-kula.com 
3. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак- јавна набавка мале вредности 
4. ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра 
5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за васпитно-

образовни рад у П.У.“БАМБИ“ Кула за школску годину 2014/2015 
6. Средства за набавку обезбеђена из буџета на конту 426611, шифра из ОРН- 

30192000- канцеларијски материјал. 
7. БРОЈ ПАРТИЈА: Јавна набавка није обликована у партијама. 
8. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

Понуђач мора да испуни следеће услове (чл.44 Закона о Јавним набавкама): 
• Да је регистрован код надлежног органа, односно,уписан у одговарајући 

регистар,обавезан доказ ИЗВОД ИЗ АПР-А 
• Да је основан за обављање делатности која је предмет јавне набавке- 

обавезан доказ ОСНИВАЧКИ АКТ 
• Да му у року од 2 године пре доставе позива није изречена правоснажна 

судска или управна забрана обављања делатности која је предмет ј.наб.-
ПРИЛОГ ИЗЈАВА 

• Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС- ПРИЛОГ ИЗЈАВА 

• Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и 
довољним техничким и кадровским капацитетом.- ПРИЛОГ ИЗЈАВА 

 
9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА из претходне тачке, понуђач доказује 

подношењем следећих доказа: 
• Изводом из регистра надлежног органа 
• Оснивачким актом предузећа 
• Потписивањем писмене изјаве 

 



Понуде са доказима о испуњењу наведених услова достављају се у запечаћеноj коверти 
до 13.05.2014. до 11 часова на адресу: 
 
 
 

П.У.“БАМБИ“ КУЛА 
-КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 01/2014 

25230 КУЛА, ЈОСИПА КРАМЕРА 19 
 

(са обавезном назнаком на коверти „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАЈ“ 
 

 
Понуде се достављају поштом- препорученом пошиљком или непосредно у пријемну 
канцеларију п.у.“Бамби“ Кула, Јосипа Крамера 19. 
 
Контакт телефон службе која може дати информације о поступку јавних набавки 
025/722-139.  
 
На полеђини коверте ОБАВЕЗНО навести пун назив, адресу, број телефона, факс 
понуђача и број понуде, под којом је заведена код понуђача. 
 
Благовременом ће се сматрати она понуда која до наведеног дана и часа буде 
запримљена код наручиоца, без обзира на начин доставе. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за достављање понуда тј. 
13.05.2014. у 12 часова у п.у.“Бамби“ Јосипа Крамера 19. 
 
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 5 дана од дана 
отварања понуде. 
 

 
 
 
 

П.У.“БАМБИ“ КУЛА 
 
 

______________________ 
 
 

 
 


