
       
Република Србија 

ВИШИ СУД  У ПАНЧЕВУ 
СУ IV-22 3/19 

08.03.2019.године 
П а н ч е в о 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Назив наручиоца: ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ  
 
Адреса наручиоца: ПАНЧЕВО, ул. Војводе Р. Путника 13-15 
 
Интернет страница наручиоца: www.pa.vi.sud.rs. 
 
Врста наручиоца: правосуђе 
 
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности за 
добра: канцеларијски материјал и тонери за штампаче бр. 30192000 
 
Јавна набавка није обликована у партије. 
 
Врста предмета: јавна набавка мале вредности добара. 
 
Критеријуми за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
Начин преузимања конкурсне документације: конкурсна документација је 
доступна на порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет 
страници наручиоца Вишег суда у Панчеву www.pa.vi.sud.rs. 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 
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. 
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: ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ, Панчево ул.Војводе 
Р. Путника 13-15, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - 
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Канцеларијски материјал и тонери за штампаче ЈН бр. 1/19-1 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 18.03.2019.године до 10,00 часова 
 
Место, време и начин отварања понуда:  
отварање понуде је јавно и одржаће се у Вишем суду у Панчеву, ул. Војводе 
Р. Путника 13-15, судница 110/други спрат, дана 18.03.2019. године у 10,15 
часова. 
 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања морају Комисији 
предати оверено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
 
О поступку отварања понуда води се записник. Копију записника комисија 
доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 

 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања 
понуда. 

 
Лице за контакт:Марина Брашован Делић, 013/345-184, 
 
Остале информације:uprava@pa.vi.sud.rs 
 
 
                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

Марина Брашован Делић,  
                                                                                        


