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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕПГРАД 

ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП 

Пдељеое за планираое инвестиције и развпј 

Брпј: VIII-02 404-64-4/2018 

Датум: 03.04.2018.гпд.  

Б а р а ј е в п 

 

На пснпву члана 39. и члана 60. Закпна п јавним набавкама (С.гласник РС 124/2012,14/2015,68/2015), 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки 
(Сл.гласник РС 86/2015), Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. VIII-02 404-7/2018 
пд 08.01.2018.гпд и Oдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке VIII-02 404-64-1/2018, Председник  
Градске ппштине Барајевп,  упућује 

 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

За јавну набавку мале вреднпсти  

НАБАВКА услуге-Штампаое билтена „Барајевски гласник“ и пстале услуге штампаоа 

Бр. VIII-02 404-64/2018 

 

1.Врста наручипца:  ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО; 

2.Врста ппступка јавне набавке: јавна набавка мале вреднпсти , у складу са Закпнпм п јавним 

набавкама (Сл.гласник РС 124/2012,14/2015,68/2015) и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне 

набавке; 

3. Врста предмета јавне набавке: набавка услуге- Штампаое билтена „Барајевски гласник“ и пстале 

услуге штампаоа; 

4. Критеријум и елементи за дпделу Угпвпра: најнижа ппнуђена цена. Укпликп две или више ппнуда 

имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђача кпји је 

ппнудип дужи  рпк важеоа ппнуде. У случају истпг ппнуђенпг рпка важеоа ппнуде кап најппвпљнија 

биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђача кпји је ппнудип краћи рпк исппруке. 

 5. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације: Кпнкурсна дпкумнтација мпже се преузети на 

Ппрталу Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs) кап и на интернет страници ГО Барајевп 

(www.barajevo.org.rs) 

6. Датум пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда 03.04.2018. гпд. 

8. Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: Ппнуде се припремају у складу са 

кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм за ппднпшеое ппнуда. Ппнуђачи су у пбавези да свпје ппнуде  

дпставе дп 12.04.2018. гпдине и тп најкасније  дп 12,00 часпва  на писарници  ГО Барајевп. Јавнп 

птвараое  ппнуда пбавиће се истпг дана у 13,00 часпва у прпстпријама Одељеоа за планираое 

инвестиције и развпј ГО Барајевп. За присуствпваое птвараоу ппнуда пптребнп је пригиналнп 

пвлашћеое. Ппнуђач ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппште у затвпренпј кпверти или кутији, 
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затвпрену на начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурпшћу утврдити да се први пут 

птвара. На пплеђини кпверте или кутији навести назив и адресу ппнуђача. У случају да ппнуду ппднпси 

група ппнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради п групи ппнуђача и навести називе и 

адресе свих учесника у заједничкпј ппнуди. 

Ппнуду дпставити на адресу  ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП, Светпсавска бр.2 11460 Барајевп са 

назнакпм  „ ППНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ-Штампаое билтена „Барајевски гласник“ и пстале 

услуге штампаоа  ,БР. VIII-02 404-64/2018- НЕ ПТВАРАТИ“. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је 

примљена  у рпку пд 9 дана пд дана пбјављиваоа ппзива на Ппрталу јавних набавки и интернет 

страници Наручипца. 

Наручилац ће пп пријему ппнуда на писарници ГО БАРАЈЕВО на кпверти пднпснп на кутији у кпјпј се 

ппнуда налази, пбележити време пријема и делпвпдни  брпј и датум  ппнуде према редпследу 

приспећа. Ппнуда кпју Наручилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпшеое ппнуда, пднпснп кпја је 

примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. 

9. Местп,време и начин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое  ппнуда пбавиће се истпг дана  у 12.04.2018. 

гпдине 13,00 часпва у прпстпријама Одељеоа за планираое инвестиције и развпј ГО Барајевп, 

Светпсавска бр.4 . За присуствпваое птвараоу ппнуда пптребнп је пригиналнп пвлашћеое.  

10. Услпви ппд кпјим представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку јавне набавке: 

Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати пвлашћени представници ппнуђача, кпји ће свпја пвлашћеоа 

предати Кпмисији пре птвараоа ппнуда. Овлашћеое мпра бити заведенп кпд ппнуђача, пверенп 

печатпм и пптписанп пд стране пдгпвпрнпг лица ппнуђача. 

11. Рпк за дпнпшеое пдлуке: Наручипц ће дпнети пдлуку у рпку пд 10 дана пд дана птвараоа ппнуда. 

12. Лице за кпнтакт: Јелена Стеванпвић, службеник за јавне набавке. 

   Сузана Вујић, дипл.екпнпмиста. 

 

У прилпг : 

-Кпнкурсна дпкументација бр.VIII-02 404-64/2018. 

 

 

 

Председник ГО Барајевп 

_____________________ 

                                                                                                                                          Слпбпдан Адампвић 

 

 

 
  

           

                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 


