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На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  

 

Републичка установа Филмске новости  

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39а  

 

о б ј а в љ у ј е   

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   
за извођење радова на сређивању платоа и жардињера испред улаза у пословну зграду 

редни број ЈНМВ 1.3.1/2019 – радови 

 

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају свa домаћа и 

страна правна и физичка лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће из 

чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. 

наведеног Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се 

доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом. 
 

1. Подаци о наручиоцу: Републичка установа Филмске новости, Булевар 

војводе Мишића 39а, 11000 Београд  

2. Врста наручиоца: Установа културе 

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

4. Опис предмета набавке: Јавна набавка радова: Сређивање платоа и 

жардињера испред улаза у пословну зграду. Детаљи су наведени  у конкурсној 

документацији. 

5. Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45000000 – Грађевински 

радови.  

6. Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити 

применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају 

исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог понуђеног рока извођења 

радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 

гарантни рок за изведене радове. Уколико две или више понуда имају исту најнижу 

понуђену цену и исти понуђени рок извођења радова,  као и исти понуђени гарантни 

рок за изведене радове, наручилац ће уговор доделити системом жреба (извлачењем 

коверта са именом понуђача коме ће бити додељен уговор у предметној набавци). 

7. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се 

може прегледати и преузети преко Портала Управе за јавне набавке  

http://portal.ujn.gov.rs  или  интернет странице наручиоца:  www.filmskenovosti.rs 

8. Начин и рок подношења понуде: Понуда се подноси у затвореној коверти 

или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач уписује назив, адресу, телефон и 

контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде, 

ФИЛМСКЕ НОВОСТИ Бул. војводе Мишића 39а, 11000 Београд 

FILMSKE NOVOSTI Bul. vojvode Misica 39a, Belgrade, Serbia  

Тел. (phone): +381 11 2651166  Fax: +381 11 3690269 

ПИБ: 106416169;  Матични број: 17786890 

www.filmskenovosti.rs 
       

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.filmskenovosti.rs/
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наручиоца Републичка установа Филмске новости, 11000 Београд,  Булевар војводе 

Мишића 39а са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова – 

Сређивање платоа и жардињера испред улаза у пословну зграду - редни број ЈН 

1.3.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 08.08.2019. године до 10.00 часова, непосредно или путем поште.  

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. Наручилац ће након окончања поступка отварања 

понуда,неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 

последњег дана рока за подношење понуда, односно дана 08.08.2019. године са 

почетком у 11.00 часова, на адреси наручиоца: Републичка установа Филмске 

новости, Београд, Булевар војводе Мишића 39а. 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 

заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 

својство представника понуђача докажу предајом писаног овлашћења Комисији за 

спровођење поступка јавне набавке које је потписано од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверено печатом, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 

Употреба печата није обавезна. 

11. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, односно о обустави 

поступка предметне јавне набавке биће донета најкасније у року од десет дана од дана 

јавног отварања понуда. 

12. Контакт лица: 
Божидар Вребац: pravna.sluzba@filmskenovosti.rs 
 

 

 

 

                                                                                            Комисија за јавну набавку  
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