
 

 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Покрајинска влада 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ  
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 424 635 F: +381 21 425 456  
www.drr.vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 122-404-82/2020-04 
 

ДАТУМ: 28.02.2020. 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца:      Дирекција за робне резерве АП Воjводине  
 
Адреса наручиоца:      Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад 
 
Интернет страница наручиоца:    www.drr.vojvodina.gov.rs 
 
Врста наручиоца:      Органи државне управе 
 
Врста предмета:                                Услуге 
 
Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Набавка добра- рафинисаног јестивог сунцокретовог уља са услугом складиштења 

Назив и ознака из општег речника набавки – 15421000-рафинисано уље 
 

 
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 

Предметна набавка нијe обликована по партијама. 

 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Избор најповољније понуде вршиће се применом критеријума „Најнижа укупна понуђена 
цена“. 

 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 

Конкурсна документација за предметну набавку може се преузети са Портала јавних набавки 
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца: www.drr.vojvodina.gov.rs, као и лично у 
просторијама Дирекције за робне резерве АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 25 у приземљу 
ДТД зграде, канцеларија бр.18. 

 
Начин подношења понуде и рок:  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача број телефона и име особе 
за контакт.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Дирекција за робне резерве АП Војводине, лично Бул. Михајла 
Пупина бр. 25 у приземљу ДТД зграде, канцеларија бр. 8  или путем поште на адресу Булевар 
Михајла Пупина бр. 16, 21108 Нови Сад, ПАК 400 346 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 



добра- рафинисаног јестивог сунцокретовог уља са услугом складиштења –  ЈН ОП бр. 1/2020 - 
НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 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.  
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације, јасна и 
недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача.  
Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту 
потпише и овери.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 
Рок за подношење понуда је 30.03.2020. године, до 1100 часова.  
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у 
писарницу Наручиоца) до 30.03.2020. године до 1100 часова.  
Напомена:  
Уколико је последњи дан истека рока за подношење понуда нерадни дан, благовременим ће се 
сматрати понуде које су приспеле до 1100 часова првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.  

 
Место, време и начин отварања понуда:  

Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 
25, приземље ДТД- зграде, канцеларија бр. 1, дана 30.03.2020. године, у 12 часова. Отварање 
понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
Понуде ће се отварати по редоследу пристиглих и заведених понуда у писарници. 

 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања  понуда: 

Представници понуђача морају имати писмено овлашћење, тј. пуномоћје које ће предати 
Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 

 
Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда и истог 
дана биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Дирекције за робне 
резерве АП Војводине: www.drr.vojvodina.gov.rs. 

 

Контакт лица: Ана Јовић, Новак Добрић , Jарослав Поповић 
Е-mail адреса:  
ana.jovic@vojvodina.gov.rs;  
novak.dobric@vojvodina.gov.rs 
jaroslav.popovic@vojvodina.gov.rs 
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