
 
 
 
 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
Ул. Булевар Краља Александра број 67 
Б Е О Г Р А Д 
01-број: 1360/4 
21.08.2019. године 
Б е о г р а д  
 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, улица Булевар Краља 
Александра број 67, 11000 Београд, www.ius.bg.ac 
 
2. Врста наручиоца: 
Просветна установа 
 
3. Врста поступка јавне набавке: 
Поступак јавне набавке мале вредности број: 43/2019 
 
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је набавка услуге одржавања хигијене у простору Правног 
факултета Универзитета у Београду. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 90910000 – услуга чишћења објеката 
 
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена 
 
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где 
је конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација може се преузети и на интернет страници наручиоца: 
www.ius.bg.ac и на сајту Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 
 
 
 

http://www.ius.bg.ac/
http://www.ius.bg.ac/
http://www.portal.ujn.gov.rs/


7. Начин подношења понуда и рок: 
Понуде се подносе у затвореној коверти, непосредно или путем поште, на адресу: 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, улица Булевар Краља 
Александра број 67, 11000 Београд, са напоменом: 
 
,,Понуда за јавну набавку услуге одржавања хигијене, ЈН број: 43/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”“ 
На полеђини коверте навести тачан назив и адресу понуђача, као и телефон и име 
контакт особе. 
Понуде се достављају у року од 8 дана од дана објављивања позива на порталу јавних 
набавки, односно најкасније до 30.08.2019. године  до 9.00 сати. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
8. Место, време и начин отварања понуда 
Понуде ће се отварати у просторијама наручиоца ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, улица Булевар Краља Александра број 67, 11000 
Београд. 
Поступак отварања обавиће се  дана 30.08.2019. године  у 9,30 сати. Отварање понуда 
је јавно. 
 
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача који присуствују отварању, 
предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Број 
овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 
 
10. Рок за доношење одлуке 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
 
11. Лица за контакт 
Милош Сандић: milos@ius.bg.ac.rs 
 

 


