
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број : VII-404-2/2013-61 
Дана:19.06.2013. године 
Нови Београд 
ГРАД БЕОГРАД 
 

 На основу члана  55. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“ број 
124/2012, Комисија за  јавне набавке  Градске општине Нови Београд Булевар 
Михаила упина 167,  

Позив за подношење понуде 

1.Наручилац јавне набавке је  :Градска општине Нови Београд Булевар 
Михаила упина 167. 
   
2.Интернет страница наручиоца је www.novibeograd.rs; 
 
3.Наручилац је корисник буџетских средстава. 
 
4.У предмету јавне набавке наручилац спроводи послтупак јавне нанабваке 
мале вредности на основу члана  39 став 1.Закона о јавним набавкама ; 
 
5.Предмет  јавне набавке је  добрo  и то добра за репрезентацију број 
предмета VII-404-2/2013-61 од 13.06.2013.године; 
 
Назив из општег речника набавке је: безалкохолна пића,негазирана минерална 
вода, безалкохолна освежавајућа пића, сок од јабуке,сок од поморанџе,сок од 
парадаиза,сирће или слични производи,млеко и павлака,шећер,кафа у 
зрну,замена за кафу,сокови од воћа и поврћа,бомбоне,биљни чај,салвете од 
хартије и чаше за једнократну употребу; 
Ознака из општег речника набавке је:15981200;15981100; 1598200;15321100; 
15321600; 
15322100;15871100;15510000;15831000;03131100;1586200;15320000;15842310;1586500
0;33764000;39222120; 
 
6.Критеријум  који Наручилац  примењује у премету  је најнижа цена; 
 
7.Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту 
www.ujn.gov.rs a иста се истовремено објављује и на интернет страници    
наручиоца www.novibeograd.rs. 
 
 
 
 
 



 
8.Понуде се подносе на адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина број 167, 11070 Нови Београд. 
НА КОВЕРТИ СА ПОНУДОМ НАЛЕПИТИ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ПП, А НА 
 ПОЛЕЂИНИ КОВЕРТЕ НАПИСАТИ НАЗИВ ПОНУЂАЧА, АДРЕСУ, 
 ТЕЛЕФОН  И ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ. 
9.Рок за доставу понуде је осам дана почев од дана када је Позив за доставу 
понуде објављен на  Порталу јавних набавки,односно од дана  слања позива 
за подношење понуде. 
Позив за доставу понуда је објављен на Порталу дана 19.06.2013.године па се 
понуде достављају до 27.06.2013.године и до 11,00 часова; 
Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне 
Наручиоцу до назначеног датума и часа. 
 
10.Отварање понуда је јавно  и обавиће се   дана  27.06.2013.године   згради 
ГО Нови Београд улица Булевар Михаила Пупина број 167. у 12,00 часова  у 
сали један ГО Нови Београд улица Булевар Михаила Пупина 167.; 
 
Представници понуђача који присуствују отварању понуда дужни су да  понесу   
пуномоћја (која морају имати број, датум и бити оверена) за учешће у поступку  
отварања понуда,те да .иста пре отварања понуда доставе службенику за 
јавне набавке. 
Одлука о додели уговора биће донета у року  до  10  дана од дана отварања 
понуда;  
Лице за контакт по овом поиву је Драгмила Јовановић телефон 31111-33 e mail  
javnenabavke@novibeograd.rs; 


