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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 Трг кнеза Михаила 1, 32300 Горњи Милановац, Република Србија 
 тел/факс: (032) 711 118, 711 119, 720 425/6/7 
 www.kcgm.org.rs              e-mail: office@kcgm.org.rs 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 матични број: 7193459 / ПИБ: 101152990 / шифра делатности: 8559 
 текући рачуни: 840-241664-17 и 840-241668-05 код Управе за терезор 

 ______________________________________________________________________________________________________ 
 Број: 1.2.2/2-4    Датум: 23.02.2016. године 

  
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гл. РС“ број 124/12,14/15 и 
68/15) Установа за културу уметност и ваншколско образовање Културни центар 
Горњи Милановац, Трг кнеза Михаила 1, 32300 Горњи Милановац, у својству 
наручиоца упућује 

 
ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

  
1. Предмет јавне набавке су штампарске услуге – банера 13. Међународног бијенала 

уметности минијатуре, број 1.2.2/2 (назив и ознака из општег речника набавке-
услуге штампања 79810000) 

2. Конкурсна документација по овој јавној набавци мале вредности доступна је на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.kcgm.org.rs  

3. Право учешћа имају сва лица (понуђачи) који испуњавају обавезне услове 
прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. У конкурсној документацији 
дато је детаљно упутство у вези са врстом доказа и начином доказивања 
испуњавања обавезних , а у зависности од тога да ли понуђач наступа самостално 
или са подизвођачем/подизвођачима или као група понуђача у заједничкој  
понуди.   

4. Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. 
5. Вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
6. Понуђач подноси понуду  у писаном облику на српском језику у затвореној коверти  

или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

7. Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти односно кутији у којој се 
понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће предати понуђачу потврду о пријему понуде.  

8. Рок за подношење понуда је петак 04. 03. 2016. године у 13:00 часова. 
9. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.   
10. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
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11. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

12. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
13. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

14. Понуде се достављају на адресу: Културни центар Горњи Милановац, Трг кнеза 
Михаила 1, 32300 Горњи Милановац. Коверат  са понудом на предњој страни мора 
имати писани текст „ПОНУДА: ШТАМПАЊЕ БАНЕРА (ЈНМВ бр. 1.2.2/2) –НЕ 
ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.   

15. Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је у канцеларију Опште и правне 
службе Културног центра, на адреси Наручиоца у приземљу зграде Наручиоица. 

16. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца 
до назначеног датума и часа. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања 
понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са 
назнаком да су поднете неблаговремено. 

17. Неблаговремене, понуде које имају битне недостатке и понуде које нису у складу 
са позивом, као и накнадне усмене или писане измене и допуне понуда које нису 
дозвољене од наручиоца неђе бити разматране. 

18. Јавно отварање понуда одржаће се по истеку задњег дана и часа рока ѕа 
подношења понуда, и то  04. 03. 2016. године у 13:05 часова, у просторијама 
Културног центра, Трг кнеза Михаила 1, Горњи Милановац. 

19. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 
комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

20. Одлука о додели уговора биће донета даном отварања понуда.  
21. Уговор о додели набавке биће закључен након истека рока за подношење захтева 

за заштиту права из члана 149. Тачка 6. А све у складу са чланом 113. Закона о 
јавним набавкама. 

22. За сва додатна обавештења обратити се на телефон број: (032) 711 118, сваког 
радног дана од 8 до 14 часова. Лице за контакт: Весна Банашевић, секретар 
Установе Културни центар. 

  
 

                   ПРЕДСЕДНИК 
            КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
                                                                                                                                     Радош Гачић 

   


