
             
Република Србија

  ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ
              IV Су 22-1/19
               ЈНМВ 01/2019
          18.04.2019. године
              К р у ш е в а ц

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЗБОГ ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

НАРУЧИЛАЦ:      Виши суд у Крушевцу
 Tрг косовских јунака 3, 37000 Крушевац
 Интернет страница: www.ks.vi.sud.rs

  E-mail: uprava@ks.vi.sud.rs

ВРСТА ПОСТУПКА:
 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, 
у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке су добра – канцеларијске машине, опрема и залихе, осим 
рачунара, штампача и намештаја ( 30100000-0) и то:

• канцеларијски материјал 30192000-1
• ситна канцеларијска опрема 30197000-6
• тонери за ласерске штампаче и телефакс машине 30125110-5
• тонери за фотокопир апарат 30125120-8
• канцеларијски материјал од хартије и други артикли 30199000-00

Набавка је обликована у три партије. Понуде се оцењују и подносе за сваку 
партију посебно. 

1. партија  набавка  добара  -  канцеларијског  материјала  и  ситне  канцеларијске 



опреме, 
2. партија набавка добара -  тонера за ласерске штампаче и тонера за фотокопир 

апарат
3. партија набавка добара -  канцеларијски материјал од хартије и други артикли 

(штампање и израда омота списа).

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда IV Су 22-1/19, ЈНМВ 01/2019 од 12.04.2019. године 
у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  ЈНМВ  01/2019  објављен  је  12.04.2019. 
године  на  Порталу јавних  набавки  и  интернет  страници  Вишег  суда  у  Крушевцу 
www.ks.vi.sud.rs.

РАЗЛОГ ПРОДУЖЕЊА РОКА:

Рок за подношење понуда продужава се због измена Конкурсне документације. 
 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуду  са  доказима  о  испуњености  услова  из  конкурсне  документације, 
понуђач  доставља  непосредно  или  путем  поште  Комисији  за  јавну  набавку  мале 
вредности Вишег суда у Крушевцу, у затвореној коверти или кутији на адресу: Виши 
суд у   Крушевцу, Трг  косовских јунака 3, 37000  Крушевац, са назнаком: «Понуда за 
набавку добара - канцеларијски материјал за потребе Вишег суда у Крушевцу за 2019. 
годину –  ЈНМВ  01/2019 -  НЕ  ОТВАРАТИ».  Понуда  се  доставља  најкасније  до 
30.04.2019. године до 12,00 часова. 
 

Понуда  која  буде  стигла  након  назначеног  датума  и  часа,  биће  проглашена 
неблаговременом и као таква неће бити узета у разматрање.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

Јавно  отварање благовремено пристиглих  понуда  обавиће  се  у  просторијама 
наручиоца, у  Крушевцу, Трг  косовских јунака 3,  зграда суда, четврти спрат, кабинет 
број  71, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно  30.04.2019. године у 
12.30 часова. 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уколико 
поседују уредно овлашћење за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији 
пре почетка јавног отварања. 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Најнижа понуђена цена. 

http://www.ks.vi.sud.rs/


ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Конкурсна документација се може преузети на адреси наручиоца: Виши суд у 
Крушевцу, Трг косовских јунака бр. 3, Крушевац, четврти спрат, канцеларија  бр. 71. 
сваким радним даном од 08,00 часова до  14,00 часова, као и на порталу Управе за 
јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/ 
  

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Одлука  о  додели уговора  биће  донета  у  року  од  5 дана  од  јавног отварања 
понуда.
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

Катарина Костић Марковић – секретар суда
број телефона 037/413-671
E-mail:uprava@ks.vi.sud.rs


