
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Студентски трг 3/3, 11000 Београд 

 
 

на основу члана 55. став 1. тачка 2. и одељка Б прилога 3.  
Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављује 
 
 
 
 

ИЗМЕНА БР.2 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 
ПРЕДМЕТ: На основу Одлуке Владе Републике Србије о укидању ванредног стања 
"Службени гласник РС", број 65 од 6. маја 2020 године, Наручилац наставља 
активности у спровођењу предметног поступка где су све активности у спровођењу 
предметног поступка заустављене по основу Измене позива за подношење понуда бр.1 
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 06.04.2020. 
године. 

 
1. Назив наручиоца: Универзитет у Београду Географски факултет  

2. Aдреса наручиоца: Студентски трг 3/3, 11000 Београд  

3. Интернет страница наручиоца: www.gef.bg.ac.rs 

4. Врста наручиоца: Орган државне управе 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 

6. Врста предмета: Услуге 

7. Предмет јавне набавке су услуге – услуга израде пројектно техничке документације за 
изградњу објекта три факултета Универзитета у Београду (Географског, Биолошког и 
Факултета безбедности). 
 
 Назив и ознака из општег речника набавки: 
 71250000 – архитектонске, техничке и геодетске услуге  
   71320000 – услуге техничког пројектовања  
 
8. Критеријум за доделу уговора:  

Избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом „економски 
најповољнија понуда“. Наручилац ће закључити уговор са понуђачем чија понуда буде 
оцењена са највише бодова. 
 

http://www.gef.bg.ac.rs/


Р.БР. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ БОДОВИ 
1. ЦЕНА  50 бодова 
2. НАЧИН ПЛАЋАЊА 25 бодова 
3. РОК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 25 бодова 

                      УКУПНО 100 бодова 
 
Оцена понуда у случају када постоје понуде са једнаким бројем пондера  
У случају да након оцењивања понуда, применом критеријума „економски најповољнија 
понуда“, постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, на две децимале, 
предност ће имати понуда Понуђача који је добио већи број пондера по елементу 
„ЦЕНА“. 
 
9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација објављује се на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.gef.bg.ac.rs. 
 
10. 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.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Како је Позив за достављање понуда објављен 13.03.2020. године у ком је наведено да је 
првобитни рок за достављање понуда био 31 дан од дана објављивања позива за 
подношење понуда односно 13.04.2020 год., да је Наручилац 06.04.2020. године објавио 
Измену позива за подношење понуда бр.1 за заустављање свих активности у спровођењу 
поступка по основу Одлуке Владе о увођењу ванредних мера, што представља укупно 8 
дана пре првобитно планираног рока, Наручилац свим заинтересованим лицима ће овим 
позивом омогућити законом прописан минимални рок од 15 дана за подношење понуда 
који је примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде у предметном 
поступку јавне набавке. 

Понуде се достављају на адресу Наручиоца Универзитет у Београду Географски 
факултет, Студентски трг 3/3, Београд у Секретаријату факултета.  
Понуде треба да стигну на наведену адресу Наручиоца најкасније до 
25.05.2020.године до 12,00 часова. 

11. Место, време и начин отарања понуда: 
Јавно отварање понуда спровешће се дана 25.05.2020. године у просторијама 
Наручиоца - Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд, у Секретаријату 
факултета истог дана у 12,30h. 
 



12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања 
понуда, морају комисији за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног 
овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда. Писано овлашћење треба да има број и 
датум издавања, као и печат и потпис одговорног лица Понуђача. 
 
 
13. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 25 
дана oд дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана 
доношења. 
 
14.Контакт особа: Анита Симић - nabavke@bio.bg.ac.rs 
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