
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

 Кнеза Вишеслава бр. 1, 11030 Београд,  Србија, факс: +381 11 3053-813 

 
БР: 01-1327/5   01.06.2020. 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57.став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке у ЈНМВ   радова бр  01-1327/2   од 25.05.2020., објављује 

П О З И В  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У JAВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА  
Назив наручиоца: Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

Кнеза Вишеслава бр. 1, 11030 Београд,  ПИБ 101833051, Матични број 07009291 
Интернет страница 
наручиоца: 

www.sfb.bg.ac.rs 
 

Врста наручиоца: Установа, просвета - индиректни корисник буџетских средстава 
Врста поступка јавне 
набавке: 

ЈНМВ  радова  1.3.2/20   

Опис предмета јавне 
набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка РАДОВА Санација пешачких стаза од 
асфалта у Арборетуму (I фаза), снимање изведеног стања и израда 
пројекта изведених радова за потребе  Арборетума   / Универзитета у 
Београду – Шумарског факултета 

Назив и ознака из 
општег речника 
набавки: 

       45236000   радови на површинском слоју   

 
Критеријум за 
доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања 
конкурсне 
документације: 

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки 
www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца www.sfb.bg.ac.rs 

Рок и начин за 
подношења понуда: 

Рок за подношење понуда је 11.06.2020. до 10:00 часова 
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: 
Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава бр. 1, 11030 
Београд, Писарница, са назнаком ЈНМВ 1.3.2/20  РАДОВА Санација пешачких 
стаза од асфалта у Арборетуму (I фаза), снимање изведеног стања и израда 
пројекта изведених радова за потребе  Арборетума   / Универзитета у Београду 
– Шумарског факултета  

Време, место и начин 
отварања понуда: 

Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење 
понуда, 11.06.2020. године у 11:00 часова у присуству понуђача, у 
просторијама Универзитеат у Београду - Шумарског факултета, Кнеза Вишеслава 
бр. 1, у Свечаној сали, у приземљу. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда 
подносе овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

Рок за доношење 
одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана јавног 
отварања понуда. 

Контакт лица: Зорица Стевановић, за правна питања, e-mail: zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs 
За техничка питања e-mail:     miroslava.zivanovic@ sfb.bg.ac.rs 

Факс:  011/3053-813 

 

http://www.sfb.bg.ac.rs/
mailto:zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs

