
 
четвртак, 6. децембар 2018. 
 

 
На пснпву члана 39. став 5. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, брпј 124/12, 14/2015 и 68/2015), Центар за ликпвнп пбразпваое, 
Шуматпвачка 122, 11000 Бепград, Србија 

 
 

пбјављује 
 

ППЗИВ 
ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДПВИ 

-  Партија 1: Радпви на санацији двпришне пграде, ОРН 45000000-7 
- Партија 2: Радпви на прикључеоу пбјекта на уличну канализаципну мрежу, 
   ОРН 45111290-7 - Центар за ликпвнп пбразпваое, ЈНМВ број: 1/2018 
 
 
1. Назив, адреса интернет страница Наручипца: Центар за ликпвнп пбразпваое, 
Шуматпвачка 122, Бепград, www.sumatovacka.rs  
 
2. Врста ппступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку 
јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм п јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 И 68/20105) и ппдзакпнским актима кпјима се 
уређују јавне набавке ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
 
3. Врста предмета јавне набавке:  
-  Партија 1: Радпви на санацији двпришне пграде, ОРН 45000000-7 
- Партија 2: Радпви на прикључеоу пбјекта на уличну канализаципну мрежу, ОРН 
45111290-7 
 
4. Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: „најнижа ппнуђена цена“ 
  
5. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је 
кпнкурсна дпкументација дпступна: Кпнкурсна дпкументација мпже да се преузме на 
Ппрталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручипца: 
www.sumatovacka.rs 
6. Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: Ппнуде се припремају и 
ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм за ппднпшеое ппнуда. 
Ппнуђач ппднпси ппнуду  дп 14.12.2018. године до 10.00 часова, пднпснп у рпку пд 8 
дана пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуде на Ппрталу јавних набавки, 
и тп: личним ппднпшеоем на адресу: Центар за ликпвнп пбразпваое, Шуматпвачка 
122, 11000 Бепград, Србија  или путем ппште на адресу: Центар за ликпвнп 

http://www.sumatovacka.rs/
http://www.sumatovacka.rs/


пбразпваое, Шуматпвачка 122, 11000 Бепград, Србија, са назнакпм: „ Ппнуда за 
јавну набавку ЈН бр.:1/2018: 
-  Партија 1: Радпви на санацији двпришне пграде, ОРН 45000000-7 
- Партија 2: Радпви на прикључеоу пбјекта на уличну канализаципну мрежу, ОРН 
45000000-7 “ – НЕ ПТВАРАТИ.  
На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђача. Ппнуде се дпстављају у 
затвпренпј кпверти, на начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу 
утврдити да се први пут птвара. 
 
7. Местп, време и начин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда пдржаће се 
ппследоег дана рпка за ппднпшеое ппнуда, пднпснп 14.12.2018. гпдине, у 10.30 
часпва на адреси Шуматпвачка 122, Бепград, у канцеларији Центра за ликпвнп 
пбразпваое. 
 
8.Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа 
ппнуда: Отвараоу ппнуда мпгу учествпвати ппунпмпћени представници ппнуђача. 
Пре ппчетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда, представници ппнуђача кпји ће 
присуствпвати ппступку птвараоа ппнуда дужни су да наручипцу предају писмена 
пунпмпћја. Овлашћеое мпра да буде заведенп кпд ппнуђача, пверенп печатпм и 
пптписанп пд стране пдгпвпрнпг лица ппнуђача. 
 
9.Рпк за дпнпшеое пдлуке: Наручилац ће дпнети пдлуку у пквирнпм рпку пд 3 дана 
пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
 
10.Лице за кпнтакт Данијела Ранчић, е-ппшта : art@sumatovacka.rs,  телефпн: 
011/6430908,  
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