
  
 
Ул. Жарка Зрењанина бр. 13                                                                                                          

26300   В Р Ш А Ц  

Број: 55001-8/2014 

Дана:   19.02.2014. године 

Телефон -  централа/факс: 013/839-696;  839-689 

Телефон -  директор:       013/833-385 

Телефон -  Предбрачно и брачно саветовалиште: 013/838-339 

e-mail:czsr@hemo.net vrsac.csr@minrzs.gov.rs 

web.sajt:www.czsr-vrsac.org.rs 

 

 

 

 На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/2012), Директор Центра за социјални рад за 

општину Вршац, доноси 

 

 
 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 01/2014 

 

 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Центар за социјални рад за општину 

Вршац, Жарка Зрењанина 13, Вршац 

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: ЈНМВ 01/2014 

3. Предмет јавне набавке: Добра-Безоловни бензин 

4. Назив и ознака из општег речника набавке : 09132100-Безоловни 

бензин 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

6. Процењена вредност јавне набавке: 550,000.00 динара са ПДВ-ом 

7. Оквирни датуми у којима ће се сроводити појединачне фазе 

поступка јавне набавке: 



- израда конкурсне документације у року од 8 дана од дана 

доношења одлуке о покретању поступка 

- позив за достављање понуда биће достављен свим 

потенцијалним понуђачима у року од 3 дана од дана израде 

конкурсне документације, а истовремно биће објављен на 

Порталу јавних набавки и web site наручиоца. 

- прикупљање понуда до 05.03.2014. године до 12,00 сати 

- отварање понуда дана 05.03. 2014. године у 12,00 сати 

- записник о отварању понуда преузимају присутни учесници 

на отварању, а одсутним представницима записник се 

доставља у року од три дана од отварања. 

- oдлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 

10 дана од отварања понуда; 

- уговор ће бити закључен  у року од 8 дана од дана када се 

стекну законски услови 

8. Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану : 

Финансијски план Центра за социјални рад за општину Вршац за 

2014.годину број: ИН-55100-6/2014 од 30.01.2014.године, 

економска класификација 426411-Бензин 

9. Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена. 

 

 

 

 

 

Директор Центра за социјални рад за општину Вршац 

 

_____________________________________________ 

Миодраг Талпеш 

дипл.соц.радник-спец. 


