
     NARODNO POZORIŠTE »TOŠA JOVANOVIĆ«  
Trg slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija  

Tel: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com 

Народно позориште ''Тоша Јовановић'' Зрењанин 

Број:287. 

Дана:20.5.2015.године 

Зрењанин 

 

 

На основу члана 55. став1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став1. тачка 1) Закона 

о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/12)  и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности за набавку услуге испоруке обезбеђења зграде Позоришта, број 269 

од дана 12.5.2015. године 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' 

Директор Позоришта 

Објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

број  287 од дана 20.5.2015.године 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЉЊА ЗГРАДЕ ПОЗОРИШТА 

У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

  Број ЈН  III/2015-УСЛУГЕ 

 

 

 

1.  Наручилац -  Народно позориште ''Тоша Јовановић'' Зрењанин, 

     Адреса:Трг Слободе 7, 23000 Зрењанин,  

     Матични број:08002240 

     ПИБ:100903216 

     интернет  страница Наручиоца : www.tosajovanovic.org.rs  

     e mail:pozoriste.tosajovanovic@gmail.com 

     тел: 023/560-141 

 

2. Врста наручиоца – корисник буџетских средстава 

 

            3. Врста поступка јавне набавке- поступак јавне набавке мале вредности 

 

          4.  Број ЈН  II1/2015-услуге из Плана набавки  Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 

за 2015. годину  број 39 од 30.01.2015. године.  

 

           5. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке  

        Предмет  јавне набавке је набавка услуге обезбеђења зграде Позоришта 



 

      Назив и ознака  из општег речника јавне набавке je 

 079710000- услуге обезбеђења 

 

         6. ПАРТИЈЕ- Предметна набавка није обликована по партијама 

 

         7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора 

          Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

         8. Начин преузимања конкурсне документације 

        Сви заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на 

интернет страници  наручиоца www.tosajovanovic.org.rs или  на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs    

         Увид  у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично  у 

просторијама наручиоца Народног позоришта ''Тоша Јовановић''Зрењанин на, улица Трг 

Слободе број 7, Зрењанин, сваког радног дана од 09 часова до 13,00 часова а последњег дана 

до истека рока за подношење понуда. 

           

      9.  Начин подношења понуда и рок  

Понуђач је дужан да понуду са припадајућом документацијом припреми и поднесе у до 

дана 01.6.2015.године,  у складу са конкурсном документацијом и овим позивом. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

Понуда се доставља препорученом поштом на адресу Наручиоца: Народно позориште 

''Тоша Јовановић'' Зрењанин, Трг Слободе бр.7, 23000 Зрењанин или непосредно на истој 

адреси у пријемној канцеларији Позоришта. 

            

               На коверти или кутији Понуђач је дужан да напише 

 

         Народно позориште ''Тоша Јовановић'' Зрењанин, Трг Слободе бр.7, 23000 Зрењанин 

 

«ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА ''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

БРОЈ  ЈН III/2015 УСЛУГЕ, по позиву број 287 од дана 20.5.2015.године» 

                                                   - НЕ ОТВАРАТИ - 
              

 Понуђач наводи тачан назив и адресу понуђача, а пожељно је  телефон и контакт 

особу.               

Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до 01.6.2015. године до 10,00 часова.  

 

Понуде које стигну, без обзира на начин достављања, после наведеног рока сматраће 

се неблаговременим и исте ће се по окончању поступка отварања понуда  неотворене вратити 

понуђачима са назнаком «НЕБЛАГОВРЕМЕНА». 

 

    10. Место, време и начин отварања понуда  

Понуде ће се јавно отварати дана 01.6.2015. године, у канцеларији секертара 

Позоришта, у згради  Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин и то у 11,00 часова 

 

    11. Услови под којима предстaвници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 

              У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

http://www.zrenjanin.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/


представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка 

поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје 

(овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на 

меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Лица која активно 

учествују у поступку отварања понуда морају комисији ставити на увид лични документ ради 

идентификације у супротном неће се прихватити активно учествовање Број пуномоћја и име 

представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће  потписати 

записник  и преузети примерак истог. 

          Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да 

приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању 

понуда.  

          Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да 

достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.   

 

     12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци 

            Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде  www.poreskauprava.gov.rs 

            Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине 

www.merz.gov.rs. 

            Подаци о заштити при запошљавању и  условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov.rs. 

 

    13. Рок за доношење одлуке  

У поступку јавне набавке мале вредности  одлука о додели уговора биће донета у року 

од 5 дана од дана отварања понуда, уколико су испуњени услови за избор понуђача. Уколико 

нису испуњени услови за доделу уговора, у истом року биће донета одлука о обустави 

поступка. 

 

     14. Лице за контакт  

       Контакт особа: Биљана Манић Стојанов, телефон 023/560 141,  

      e meil: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com 

 

                                                                                   ЧЛАН КОМИСИЈЕ 

_________________________________ 

                                                                                    Биљана Манић Стојанов, дипл.правник 
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