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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

Одељење за планирање инвестиције и развој 

Број : VIII-02 404-74-4/2020 

Датум: 02.06.2020. год.  

Б а р а ј е в о 

 

На основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама (С.гласник РС 124/2012,14/2015,68/2015), 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки ( 

Сл.гласник РС 86/2015), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. VIII-02 404-60/2017 

од 26.12.2016.год и Oдлуке о покретању поступка јавне набавке VIII-02 404-74-1/2020, Заменик 

начелника Управе Градске општине Барајево,  упућује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

За јавну набавку мале вредности  

НАБАВКА ДОБРА-Набавка горива путем дебитних картица за потребе Управе ГО Барајево 

Бр. VIII-02 404-74/2020 

 

1.Врста наручиоца:  УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО; 

2.Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности , у складу са Законом о јавним 

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

набавке; 

3. Врста предмета јавне набавке: набавка добра-набавка горива путем дебитних картица за потребе 

Управе ГО Барајево; 

4.Критеријум,и елементи за доделу Уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом 

критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имaју исту најнижу понуђену 

укупну цену без ПДВ-а, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу 

цену без ПДВ-а на позицији бр.2- Evro dizel у техничкој спецификацији. Уколико ни након примене горе 

наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће 

уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 

понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће 

бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења путем жреба. 
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 5.Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна докумнтација може се преузети на Порталу 

Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs) као и на интернет страници ГО Барајево 

(www.barajevo.org.rs) 

6.Датум објављивања позива за подношење понуда 02.06.2020. год. 

8.Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају у складу са 

конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.Понуђачи су у обавези да своје понуде  

доставе до 10.06.2020.године и то најкасније  до 12,00 часова  на писарници  ГО Барајево . Јавно 

отварање  понуда обавиће се истог дана у 13,00 часова у просторијама Одељења за планирање 

инвестиције и развој ГО Барајево. За присуствовање отварању понуда потребно је оригинално 

овлашћење. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурошћу утврдити да се први пут 

отвара. На полеђини коверте или кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу  ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО, Светосавска бр.2 11460 Барајево са 

назнаком  „ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА- НАБАВКА ГОРИВА ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА ЗА 

ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГО БАРАЈЕВО ,БР. VIII-02 404-74/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена  у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца. 

Наручилац ће по пријему понуда на писарници ГО БАРАЈЕВО на коверти односно на кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и деловодни  број и датум  понуде према редоследу 

приспећа. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

9.Место,време и начин отварања понуда: Јавно отварање  понуда обавиће се истог дана  у 

10.06.2019.год 13,00 часова у просторијама Одељења за планирање инвестиције и развој ГО Барајево, 

Светосавска бр.4 . За присуствовање отварању понуда потребно је оригинално овлашћење.  

10.Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку јавне набавке: 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења 

предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено 

печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

11. Рок за доношење одлуке: Наручиоц ће донети одлуку у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

12. Лице за контакт: Јелена Стевановић, службеник за јавне набавке. 

   Сузана Вујић, дипл.економиста 

Вредност уговора износи  1.250.000,00 динара без ПДВ-а односно 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом. 

У прилог : 

-Конкурсна документација бр.VIII-02 404-74/2020 

           

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

УПРАВЕ ГО БАРАЈЕВО                                                                                                                             

________________________ 

                                                                                                                                                                    Тихомир Јелић дипл.прав.                                                                                      


