
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-404-1/2013-66 
Дана:09.07.2013. 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, за јавну набавку Услуге израде промотивних предмета објављује  

Позив за подношење понуде 

(поступак јавне набавке мале вредности) 
 

1. Наручилац је Градске општине Нови Београд, Булевар Михајила Пупина 167, 
11070 Нови Београд; Интернет страница наручиоца је www.novibeograd.rs; 

2. Наручилац је корисник буџетских средстава 
3. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности; 
4. Предмет  јавне набавке је услуга сервисирања возила Toyota AVENSIS и Мини бус 

„Iveco Daily“ (аутобус 50C) 
Назив из општег речника набавке је: услуге поправки и одржавања моторних 
возила и припадајуће опреме;  
Ознака из општег речника набавке је: 50110000 

5. Предмет јавне набавке је обликован у две партије 
6. Критеријум  који Наручилац  примењује у премету јавне набавке је најнижа 

понуђена цена 
7. Елементи критеријма су: цена и рок извршења услуге. 
8. Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту 

www.ujn.gov.rs a иста се истовремено објављује и на интернет страници    
Наручиоца односно интернет адреси www.novibeograd.rs . 

9. Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се 
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Понуде се подносе на адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 167, 11070 Нови Београд, шалтер бр. 4, са назнаком:  
„Понуда за јавну набавку мале вредности број VII-404-1/2013-66: „ Услуга 
сервисирања возила Toyota AVENSIS и мини бус „Iveco Daily“ ( аутобус 50C)” 
– НЕ ОТВАРАЈ!”.  
На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, особу 
за контакт и број телефона за контакт.  

10. Рок за доставу понуде је 8 (осам) дана почев од дана када је Позив за доставу 
понуде објављен на  Порталу јавних набавки,односно од дана  слања позива за 
подношење понуде. 

11. Позив за доставу понуда је објављен на Порталу дана 09.07.2013. године; понуде 
достављају до 17.07.2013. године до 14:00 часаова. 

12. Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне 
Наручиоцу до назначеног датума и часа. 

13. Отварање понуда обавиће се дана 17.07.2013. године у 15:00 часова у згради ГО 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 167 у Сали бр. 3 

14. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача.  



Представник понуђача дужан је да на почетку поступка отварања понуда, лицу које 
спроводи поступак отварања понуда, преда уредно оверено овлашћење 
(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.  

15. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 
16. Лице за контакт по овом позиву је Смиљана Младеновић, телефон 011/311-4523, 

e-mail: javnenabavke@novibeograd.rs  


