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НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
 
 
На основу члана  60. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 
број 124/12),  Oпштинска управа општине Нови Кнежевац објављује следећи 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у отвореном  поступку јавне набавке бр. ЈН I–8/2014  

 задужење општине за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2014. 
години  

  
 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општина Нови Кнежевац-
Општинска управа , ул. Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац, 
интернет страница www.noviknezevac.rs  

  
Врста наручиоца:  Локална самоуправа  

  
Врста поступка јавне набавке: Отворени 
 
Врста предмета јавне набавке: Услуге  
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је задужење општине за финансирање дефицита 
текуће ликвидности у 2014. години   

 
Ознака из општег речника набавке: 66113000-услуге одобравања кредита,  
 
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  www.noviknezevac.rs 
 
Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или 
путем поште, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Нови 
Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац, сваког 
радног дана од 7 до 15 часова и морају се налазити у затвореној коверти са 
назнаком – НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку - задужење општине 



за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2014. години  ЈН-1-8/2014). 
Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.  
Крајњи рок за подношење понуда је 03.04.2014. године,  до 12 часова. 
 
 
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 
03.04.2014. године у 12.15 часова, у просторијама општине Нови Кнежевац, соба 
бр.16, уз присуство овлашћених представника понуђача.   
 Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.  

  
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању 
понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у 
поступку отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и 
не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање 
приговора и др).  

  
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће Oдлуку о додели уговора о јавној набавци 
донети у  року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.  

  
Лице за контакт: Особа за контакт која ће пружати додатне информације је 
Видосава Јегдић, е-пошта: lpa@noviknezevac.rs , радним данима у периоду од 8 до 
13 часова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


