
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

1. Назив, адреса и интернет старница Наручиоца: 

Центар за социјални рад ``Дунав`` Инђија, Војводе Степе 42,  22320 Инђија  
ПИБ: 101438426,    МБ: 08150524  

Интернет страница Наручиоца:  www csrdunav.org.rs 

 

2. Врста поступка набавке:  набавка друштвених и других посебних услуга се спроводи 

у складу са  одредбама  члана 90. и 91. Правилника о ближем  уређењу набавке («Сл. 

лист општине Инђија»,  бр. 29/2020) и члана  27., став 1., тачка 3. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС”,  бр. 91/2019) 
 

3. Предмет  набавке  је услуга:   Услуга обезбеђења.  CPV ознака: 79710000 – услуге 

обезбеђења. Поступак набавке спроводи се ради закључења уговора о набавци.  
 
Наручилац поседује израђен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и 

пословања и да су захтеви из  ове набавке у складу са истим. 

 

4. Начин преузимања конкурсне документације: Упућивањем позива потенцијалним 

понуђачима и  на интернет страни наручиоца:   www csrdunav.org.rs 

 

5.  Критеријум за оцењивање понуда:   цена. 

6. Достављање понуда и рок за подношење понуда: Понуде се подносе непосредно 

(лично) или путем поште, у затвореној коверти  на адресу наручиоца: Центар за 

социјални рад ``Дунав`` Инђија, Војводе Степе 42, с тим да ће понуђач на коверти 

назначити следеће: „Понуда за набавку Услуга обезбеђења - НЕ ОТВАРАТИ.  На 

полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.   

Понуде  ће  се сматрати  благовременим уколико стигну на  адресу наручиоца до  

01.03.2022.  године  до 11:00 часова. 

 

7. Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за 

подношење понуда, односно дана  01.03.2022.  године у 12:00 часова, у просторијама 

Центра за социјални рад `` Дунав`` Инђија, Војводе Степе 42 у присуству овлашћених 

представника Понуђача. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања 

понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда.  

8.  Рок за доношење одлуке о додели уговора:  Одлука о додели уговора биће донета у 

оквирном року од  10  (десет) дана од дана отварања понуда.  

 

9. Лица за контакт у вези припреме понуде су Милијана Дражић, Гордана Мишковић, 

мејл: csrdunav@neobee.net. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуда, и то путем горе наведеног мејла. 

Сва питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени.  


