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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

Одељење за планирање инвестиције и развој 

Број: VIII-02 404-41-4/2020 

Датум: 21.02.2020.год.  

Б а р а ј е в о 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став1. тачка1. 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 допуни Правилника 

о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 41/2019),Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке бр. VIII-02 404-7/2018 од 08.01.2018.год и Oдлуке председника ГО Барајево  о покретању поступка 

јавне набавке VIII-02 404-41-1/2020 

 

Градска општина Барајево  

Ул. Светосавска бр.2, 11460 Барајево 

О б ј а в љ у ј е 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА Бр. VIII-02 404-41/2020 

за  прикупљање понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак   

 

 

1.Врста наручиоца:   ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

2.Врста поступка јавне набавке: јавна набавка - отворени поступак, 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: Грађевински радови на РЕКОНСТРУКЦИЈИ OБЈЕКТА О.Ш „ Кнез Сима 

Марковић“ издвојено одељење Баћевац. 

4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 45454000 – радови на реконструкцији; 

6. Процењена вредност без ПДВ-а: 28.076.083,50 динара 

7. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из 

члана 75. став1. Закона о јавним набавкама и додатне услове који су у складу са чланом 76. Став 2. Закона о 

јавним набавкама и који су прецизирани конкурсном документацијом. 

8. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.став 1. и  члана 76. Закона о јавним набавкама, 

понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној 

документацији за предметну јавну набавку. 
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9. Преузимање конкурсне документације врши се са портала Управе за јавне набавке  и интернет странице 

Наручиоца: www.barajevo.org .  

10. Рок за подношење понуда је до 23.03.2020. године до 12.00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадни 

или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 12.00 

часова. 

11. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће 

након окончања поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

12. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца: Градска општина 

Барајево, Светосавска бр.2, 11460 Барајево са назнаком : „Понуда за јавну набавку радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

OБЈЕКТА О.Ш „ Кнез Сима Марковић“ издвојено одељење Баћевац, ЈН бр. VIII-202-404-41/2020, НЕ ОТВАРАТИ“. На 

полеђини  коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена. 

13. Јавно отварање понуда обавиће се 23.03.2020. године у 13 часова, на адреси Наручиоца. О отварању понуда 

се сачињава записник, у складу са чланом 140. Закона о јавним набавкама. 

14. Право учешћа на отварању понуда имају овалашћени представници понуђача, што доказују предајом 

потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу. 

15.Критеријум и елементи за доделу Уговора: најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту 

најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни 

рок. Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 

краћи рок извођења радова. 

16. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

17. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну набавку, уколико се измене 

околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих 

понуда или да одустане из било ког другог разлога. 

18. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити путем маила: 

javne.nabavke@barajevo.org.rs  или на телефон: 011/8302115. Особе за контакт: Јелена Стевановић, службеница за 

јавне набавке и Сузана Вујић, службеница за јавне набавке. 

 

 

 

 
  


