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У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО БЕОГРАДА 

Трг Николе Пашића бр. 8, Београд 
објављује 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Радови – Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката  (јавна набавка мале вредности број 

1/17) 

 
Назив наручиоца: Градски центар за социјално предузетништво Београда,  

 
Адреса наручиоца: Трг Николе Пашића бр. 8, Београд. 

 
Интернет страница  наручиоца: www.gradskicentar.rs 
 

Врста наручиоца: Индиректни корисник буџетских средстава 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  

Врста предмета: радови 

Опис предмета набавке: Предмет ове јавне набавке су радови – Текуће поправке 

и одржавање зграда и објеката 

Назив и ознака из Општег речника јавних набавки: ОРН: 45330000-9, ОРН: 45400000-1, 

ОРН: 45311000-0 

 
Предвиђено је да се Градски центар за социјално предузетништво Београда, Трг Николе Пашића 

број 8, Београд, у току 2017. године измести на нову локацију, те је у складу са тим потребно 

извршити адаптацију простора на адреси Устаничка 64/I спрат. 

У складу са израђеним предмером и  предрачуном радова за пословни простор у улици 

Устаничка 64/I спрат,  неопходно је извршити преметне радове како би функционисање Градског 

центра за социјално предузетништво Београда било омогућено. Неопходно је простор 

прилагодити и корисницима ове установе, имајући у виду да су циљне групе корисника центра 

особе са великим потешкоћама у запошљавању, маргинализоване и социјално угрожене 

категорије становништва на територији Београда. 
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Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
  

 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

 
- Oд наручиоца, на адреси: Градски центар за социјално предузетништво Београда, Трг 

Николе Пашића бр. 8, Београд, сваког радног дана у времену од 10,00 до 15,00 часова, 

уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне документације; 

- на интернет старници Градског центра за социјално предузетништво Београда: 

www.gradskicentar.rs 

- на Порталу управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs 

- на Порталу јавних набавки града Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/ 
 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси 

непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 

полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу. 

 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, 

телефон и контакт особу. 

 

Понуду доставити на адресу: Градски центар за социјално предузетништво Београда, Трг 

Николе Пашића бр.8, Београд, са назнаком: "Понуда за јавну набавку Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, ЈН бр. 1/17 - НЕ ОТВАРАТИ" 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, евидентирати број под којим се води предмет и обележити датум и сат пријема 

понуде, према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум 

и сат пријема понуде. Понуда је благовремена уколико је примљена до дана и сата одређеног 

у позиву за подношење понуда. 

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. 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у 

зависности од тога како понуђач наступа у понуди. 

 

Препоручује се да потенцијални понуђачи, пре израде и достављања понуда, изврше обилазак 

предметног простора у ул. Устаничка бр. 64/I  Наручилац ће заинтересованом лицу, односно 

овлашћеном представнику заинтересованог лица, омогућити непосредни увид у објекат, по 

претходној најави на тел. 011/3342337. 

 

 
Рок за подношење понудe је 17.02.2017. године до 12,00 часова. 

 
Место, време и начин отварања понуда:  Отварање понуда ће се обавити јавно, по 

истеку рока за подношење понуда, дана  17. фебруара .2017.год. у  12,15 часова, на адреси Трг 

Николе Пашића 8, 11000 Београд. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
https://nabavke.beograd.gov.rs/
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Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а у поступку отварања 

могу активно да учествују само овлашћени представници понуђача. Овлашћење за учешће у 

поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под 

којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје 

се председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 

 
  Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 10 дана од дана 
отварања понуда. 

 
Лице за контакт: 

Контакт особа за ближе информације, сваког радног дана од 9.00 - 15.00 часова: 

Ранко Капларски  

email: socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs 


