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На основу Одлуке Скупштине Градске општине Барајево, број: 06- 68/2017 од 
26.12.2017. године („СЛ лист ГРАДА БЕОГРАДА„ 105/17) о покретању 
поступка  гасификације  на територији Градске општине Барајево, „Градска 
општина Барајево " расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
За прикупљање понуда за избор стратешког партнера 

ЗА ИЗРАДУ И  РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО  

 
Предмет конкурса је избор стратешког партнера за израду и реализацију 
програма гасификације насељених места Градске општине Барајево : Арнајево, 
Барајево, Баћевац, Бељина, Бождаревац, Велики Борак, Вранић, Насеље Гај, 
Глумчево брдо, Гунцати, Лисовић, Манић, Мељак, Рожанци, Шиљаковац. 
 
За послове избора стратешког партнера  са израдом   и  реализацијом  
програма  гасификације насељених места Градске општине Барајево  бира се 
један стратешки партнер. 
 
Избор стратешког партнера  за израду и реализацију програма гасификације 
насељених места Градске општине Барајево , врши се прикупљањем писаних 
понуда. Право на учешће у поступку има домаће физичко или правно лице, које 
се бави делатностима које су предмет овог јавног позива уколико испуњава 
обавезне услове за учешће у предметном конкурсу који су прописани у 
конкурсној документацији наручиоца, бр. VIII-02 404- 10/2018 
 
Конкурсна документација може се преузети од дана објављивања јавног 
позива у дневном листу „Данас" на адреси: „Градска општина Барајево ", ул. 
Светосавска бр.4 , 11460  Барајево , сваког радног дана у времену од 07,30-15,30 
часова. 
  
Све информације могу се добити на телефон: 0648756094, у времену од 07,30-
15,30 часова, контакт особа: Наташа Рњак Илић. 
 
Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу  
утврдити да се први пут отвара и са назнаком: „За конкурс-стратешки партнер 
за гасификацију-не отварати" препоручено путем поште или лично на адресу: 
ул. Светосавска бр.2 , 11460  Барајево. 
  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

 
Рок за достављање понуде је 10 (десет) дана од наредног дана од дана 
објављивања овог јавног позива у дневном листу „Данас" до 12,00 часова. 
 
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.   
 
Уколико последњи дан за подношење понуде падне у нерадни дан, рок се 
помера за први радни дан. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за достављање понуда, 
истог дана са почетком у 13.00 часова у просторијама ГО Барајево ул. Светосавска 
бр.4 , 11460  Барајево . Уколико дан за отварање понуда падне у нерадни дан 
рок се помера за први наредни радни дан. 
 

Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде,  на  коверти,  односно  кутији  у  

којој  се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
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понуде према редоследу   приспећа.   Уколико   је   понуда   достављена   

непосредно пре отварања  наручилац  ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Јавном отварању може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда 

односно заступање понуђача или личну карту. Број овлашћења и име 

представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 

 

Записник   о   отварању   понуда,   након   завршеног   поступка,   потписују   

овлашћени  представници понуђача и чланови Комисије.  

 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који су поднели понуде а нису 

присуствовали отварању у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда, док се 

уручује лично присутним овлашћеним представницима понуђача. 

Одлуку о избору стратешког партнера доноси Скупштина Градске општине 

Барајево , а на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса. 

 

Учесници конкурса биће обавештени о резултатима истог у року од 8 дана од 

дана доношења Одлуке од стране Скупштине Градске општине Барајево. 


