
  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 

А.бр. 69/19 
18. март 2019. године 

Б е о г р а д 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1., члана 60. став 1. тачка 2. Закона о 
jавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке А број 69/19 од 13.03.2019. године, Прво основно 
јавно тужилаштво у Београду 

објављује 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке услуга мале вредности 
- „Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-чишћење“- 

редни број ЈН 1/19 
УСЛУГЕ 1.2.1/19 

 
1. Назив наручиоца: Прво основно јавно тужилаштво у Београду  
 
2. Адреса наручиоца: Ул: Булевар Зорана Ђинђића бр.104, Београд 
 
3. Интернет страница наручиоца: www.prvo.os.jt.rs 
 
4. Врста наручиоца: Правосудни орган. 
 
5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. 
 
6. Врста предмета: Услуге. 
 
7. Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – „Услуге одржавања хигијене у 
службеним просторијама-чишћење“ - редни број ЈН 1/19 
 
8. Назив и ознака из општег речника набавке: 90910000 – услуге чишћења 
 
9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу 
уговора је најнижа понуђена цена. 
 
10. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: www.portal.ujn.gov.rs , www.prvo.os.jt.rs 
 

11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач подноси понуду, 
непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на 
адресу наручиоца: ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ, улица 

http://www.prvo.os.jt.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.prvo.os.jt.rs/


  

Булевар Зорана Ђинђића број 104 у Београду, канцеларија бр. 151 на I спрату до 
27.03.2019.године, најкасније до 10:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ УСЛУГА - „Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-
чишћење“ - редни број ЈН 1/19, УСЛУГЕ 1.2.1/19 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач може 
поднети само једну понуду. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен 
назив и адреса понуђача, телефон, факс, e-amil адреса и контакт особа. Понуда мора 
бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара.  
На коверту/кутију понуђач лепи Пропратни образац из конкурсне документације, у који 
уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и телефакса, електронској 
адреси и имену и презимену лица за контакт. 
 
12. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће обављено у 
ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ, Ул. Булевар Зорана 
Ђинђића број 104, Београд, 2. спрат, канцеларија бр. 216, дана 27.03.2019. године у 11:00 
часова.  
 
13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 
заинтересовано лице, док само овлашћени представници понуђача могу активно 
учествовати. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да 
поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 
  
14. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од 
дана отварања понуда. 
 
15. Лице за контакт: Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, с тим да се 
комуникација у поступку јавне набавке врши путем поште или факса. Писмени захтеви 
за појашњењем у вези са позивом и конкурсном документацијом могу се слати 
најкасније пет дана  пре истека рока за достављање понуда писаним путем и то: поштом 
на адресу Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр.104, 
Београд; на факс: 011/6682-521, или email sladjana.sljukic@prvo.os.jt.rs током радног 
времена Наручиоца (понедељак - петак од 7:30-15:30h). Захтеви који путем електронске 
поште или факса стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су 
стигли првог следећег радног дана Наручиоца. На захтеву обавезно назначити: „За 
комисију за јавну набавку“ и назив  предметне набавке. У складу са чл. 20 ст. 6 Закона о 
јавним набавкама, обавезна је потврда пријема електронске поште и/или факса од стране 
Наручиоца као доказ да је извршено достављање. Наручилац је дужан да у року од три 
дана од дана пријема захтева, одговор објави на порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
 
Датум: 18.03.2019.године 
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