
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
Општинска управа 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број: 015-404-14/2020-4 
Датум: 16.03.2020. године 
К у л а  
 

На основу члана 39. и 55. став 1. тачка 2) и члана 57. став 1) Закона о јавним набавкама 
(Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке путем огласа, објављује 

  
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 7/2020 
 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 

Кула, www.kula.rs   
2. Врста наручиоца: Локална самоуправа – Општинска управа Кула.  
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 
4. Набавка се не спроводи по партијама.  
5. Врста предмета: радова - Изградња система видео надзора у образовним установама 

и на раскрсници у Кули; ознака из ОРН: шифра:  32323500(систем за видео надзор) 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

7. Конкурсна документација може се преузети на интернет страници наручиоца www.kula.rs и на 
Порталу јавних набавки или непосредно на адреси наручиоца ул. Лењинова бр. 11, 
канцеларија 413/IV са претходном најавом од једног дана на број телефона 025/751-144. 

8. Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и 
условима рада могу се прибавити код пореске јединице општине Кула (за део локалне - 
општинске надлежности), интернет адреса www.kula.rs, а за остале податке код надлежних 
државних органа.  

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде се достављају поштом, препорученом пошиљком 
(пакетом) или непосредно на пријемној канцеларији Општинске управе Кула, 25230 Кула, 
Лењинова 11, запечаћене, у времену од 8 до 14 часова сваког радног дана. Рок за 
подношење понуда је до 25. март 2020. године до 10 часова. Понуде ће се сматрати 
благовременим уколико до назначеног рока буду запримљене на писарници наручиоца, без 
обзира на начин доставе. 

10. Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће се јавно отварати 25. март  2020. године у 
10 часова и 30 минута у просторијама Општинске управе Кула, Лењинова 11, 25230 Кула. 

11. Понуђачи, односно њихови овлашћени представници могу учествовати у поступку отварања 
понуда уколико имају оригинално овлашћење издато од надлежног лица (органа) понуђача 
или оверен препис или фотокопију оверену од стране надлежног државног органа (суда) или 
локалне самоуправе. Неоверене копије или овлашћења достављена мејлом или факсом неће 
се уважавати.  

12. Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора износи 10 дана од дана отварања понуда. 
13. Лица за контакт, путем којих се могу добити подаци о сачињавању понуда су Биљана Шљукић 

и Бојана Ковачевић, контакт телефон: 025/751-144, сваког радног дана 08-14 часова. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Биљана Шљукић с.р. 
  


