
 

 

 
Број: ЈН 53/14/ЈНМВ 

Датум: 25.09.2014.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  

Набавка материјала за кројачице за потребе Геронтолошког центра из 

Суботице 

53/14/ЈНМВ 

 

Дана 23.09.2014. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 53/14/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 53/14/ЈНМВ мења се следеће 

поглавље: 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – страна 3.-4. конкурсне 

документације. 

 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ 100959794 
Матични број 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 

           Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке 
мале вредности у складу са Законом o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 
број 124/2012. у даљем тексту Закон ) подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке и конкурсном документацијом.. 
Позив за подношење понуда и конкурсне документације за предметну јавну 
набавку је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца www.gcsu.co.rs 
 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 53/14/ЈНМВ су добра – Набавка 
материјала за кројачице за потребе Геронтолошког центра из Суботице 
 
4. Контакт  

Лице за контакт: мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 
428, факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs 

 
5. Рок и начин подношења понуда 

Понуде се подносе на адресу : Геронтолошки центар Суботица, Алеја 
Маршала Тита  бр. 31, 24000 Суботица, путем поште или лично на 
писарници. 

Рок за подношење понуда је 02.10.2014. године до 11,00 часова. 
  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца најкасније 02.10.2014. до 11,00 часова. 
         Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту 
адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: 
„Понуда за јавну набавку добара - Набавка материјала за кројачице за 
потребе Геронтолошког центра из Суботице, број 53/14/ЈНМВ - НЕ 
ОТВАРАЈ„. 
 
6.Време и место отварања понуда 
 

http://www.gcsu.co.rs/
mailto:milan@gcsu.rs


Јавно отварање понуда одржаће се 02.10.2014. године у 11,30 часова 
у радним просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала 
Тита  бр. 31, 24000 Суботица. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 
заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања 
понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања 
понуда, дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у 
поступку јавног отварања понуда издато и потписано од стране  овлашћеног 
лица понуђача. 

. 
 

7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
   Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети до 06.10.2014. године. 

 


