
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНЕ КУЛА 
Кула, Светозара Марковића бр. 6 
Број: 55100-2622/2020-03 
Дана: 06.10.2020. године 
К у л а  
  
  
 
             На основу члана 39. и 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности, број 55100-2622/2020 од 15.06.2020. године, 
Центар за социјални рад општине Кула упућује:  

 

1.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Назив и адреса наручиоца: Центар за социјални рад општине Кула, Кула, Светозара 
Марковића бр. 6, путем Комисије за јавне набавке, спроводи поступак јавне набавке 

Врста наручиоца: Центар за социјални рад општине Кула  
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 
Број јавне набавке: 1/2020 
Предмет набавке: набавка добара НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ (дрво за огрев - шифра: 03413000) 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (уз испуњеност обавезних и 

додатних услова из конкурсне документације) 
Конкурсна документација може се преузети на интернет страници наручиоца- 

www.csrkula.org  и на  Порталу управе за јавне набавке Београд или непосредно на 
адреси наручиоца ул. Светозара Марковића бр. 6, са претходном најавом од једног 
дана на број телефона 025/722-269. 

Понуде се достављају поштом - препорученом пошиљком (пакетом) или непосредно на 
пријемну канцеларију Центра за социјални рад општине Кула, 25230 Кула, Светозара 
Марковића бр. 6, до 22.10.2020. године до 12,00 часова.  

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока из претходне тачке, 22.10.2020. 
године у 12,30 часова у просторијама Центра за социјални рад општине Кула. 

Понуђачи, односно њихови овлашћени представници могу учествовати у поступку 
отварања понуда уколико имају оригинално овлашћење издато од надлежног лица 
(органа) или оверен препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа. 

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 5 дана од дана јавног 
отварања понуда. 

Овај Позив са Конкурсном документацијом објавиће се на Порталу Управе за јавне 
набавке Београд и интернет страници наручиоца www.csrkula.org. 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

_____________________________ 
                                                           Никола Трпчевски, члан 

 
(М.П.) 
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