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Град Ужице 

Градска општина Севојно 

Председник 

II број 404-734-1/22 

Датум: 20.12.2022. године 

Севојно 

 

 

 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл. гласник РС“, бр. 91/19) и 

Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује II број 

404-734-1/22 од 20.12.2022. године, наручилац објављује: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Позивају се сви заинтересовани понуђачи да поднесу своје писане понуде у складу са условима 

утврђеним у овом позиву и приложеном пратећом докуметацијом, а ради закључења уговора о 

пружању услуге – одржавање и администрација званичне интернет странице Градске општине 

Севојно у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године. 

 

Ознака и назив из општег речника набавке:  

- 72267100-0 Одржавање софтвера за информационе технологије 

 

У понуди је потребно навести: број понуде, пословно име или скраћени назив из АПР-а, адресу 

седишта, матични број, порески идентификациони број, број текућег рачуна, име особе за контакт, 

број телефона и електронску адресу. 

 

Потребно је да у достављеној понуди буде наведена јединична цена услуге са израженим ПДВ-ом 

и без израженог ПДВ-а. 

 

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти са напоменом: 

,,Понуда за набавку II број 404-734-1/22 - одржавање и администрација званичне интернет 

странице Градске општине Севојно - не отварати“ на адресу: Градска општина Севојно, Миливоја 

Марића бр. 40, 31 205 Севојно.  

 

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: конкурсна документација се може преузети на интернет страници 

наручиоца www.sevojno.org.rs. 

 

Рок за достављање понуда је 28.12.2022. године до 11:00 часова, без обзира на начин 

достављања.  

 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се 

одређује на основу критеријума цене. 

 

http://www.sevojno.org.rs/
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Јавно отварање понуда спровешће се у просторијама Градске општине Севојно дана 28.12.2022. 

године у 12:00 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке. 

 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се 

неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са 

назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

 

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници  

понуђача  дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за 

спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, 

које је заведено и потписано од стране одговорног  лица понуђача.  

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о 

додели уговора ће бити објављена на сајту наручиоца www.sevojno.org.rs у року од 3 (три) дана од 

дана доношења. 

 

Особа за контакт:Биљана Старовла, имејл-адреса: biljana.starovla@uzice.rs, телефон: 031/ 315-01-07. 

 

 

 

                                                                          Председница 

                                                                                          Градске општине Севојно 

Мирјана Ђурић, с.р. 
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