
УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“ 
број:141 

датум:10.02.2022.год. 

Лесковац 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Наручилац упућује позив за подношење понуда у поступку набавке на коју се Закон не 
примењује на основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 91/2019 

у даљем тексту Закон), одредби Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у 

УСФК“СРЦ Дубочица Лесковац“ бр.511 од 13.11.2020.год. и Одлуке о спровођењу поступка 

набавке број  134 од 08.02.2022. год. за набавку добара-канцеларијски материјал, да уколико 

сте заинтересовани доставите своју понуду. 
У поступку предметне набавке Наручилац није у обавези да спроводи поступак јавне 

набавке, али је дужан да приликом спровођења поступка набавке поштује начела јавних 

набавки. 

Наручилац: УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“, Влајкова 152 
НСТЈ ознака: РС224 

Врста поступка: поступак набавке на коју се Закон не примењује  

Позиција из плана набавки на коју се Закон не примењује: 1- добра, канцеларијски материјал 
врста предмета набавке: добра 

ЦПВ код: 22800000-8 Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле, 

обрасци и други штампани канцеларијски материјал 
процењена вредност: 180.000,00 динара без пдв-а. 

 

Достављање позива и конкурсне документације: 

Достављање Позива за подношење понуда и конкурсна документација биће упућено на адресе 
најмање три потенцијална понуђача из области предметне набавке и објављено на интернет 

страници наручиоца: www.dubocica.co.rs 

 
Начин и рок подношења понуде: 

Понуђачи су дужни да сачине понуду према упутству наручиоца и доставе до 21.02.2022.године 

до 10,00 часова без обзира на начин достављања у запечаћеном омоту на адресу:  

 
УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“, Влајкова 152 са назнаком:  „Понуда за набавку на коју се Закон 

не примењује- канцеларијски материјал бр.1/22 – НЕ ОТВАРАТИ “.  

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача, број телефона. 

 

Понуде које стигну након наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити узете у 

разматрање, и исте ће бити враћене понуђачима неотворене. 
Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка наручилац ће донети у року од 10 дана 

од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора, односно о обустави поступка мора бити 

образложена и мора да садржи податке из извештаја о поступку набавке. 
 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају критеријум за квалитативни избор 

привредног субјекта. 
 

 Наручилац 

                                                                                                                          


