
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА 
11070 Нови Београд 

Улица Палмира Тољатија бр. 1 
 

На основу члана 60. тачка 2. Закона о јавним набавкама 
(«Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 

oбјављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности  

 
Предмет јавне набавке: 

УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГЕ „Први Светски Рат у фондовима ИАБ – 
 Водич (приређивачи рад)“ и  „Библиографија радова о Првом Светском Рату  

(библиотечки фонд Историјског архива Београда)“ 
- ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ - БРОЈ 1.2.7/18 

 
Назив наручиоца: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА 
 
Адреса наручиоца: Улица Палмира Тољатија бр. 1, 11070 Нови Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.arhiv-beograda.org 
 
Врста наручиоца: Установа културе 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 
Врста предмета: услуге 
 
Предмет јавне набавке на који се односи конкурсна документација су услуге штампања књиге 
„Поменик жртвама Холокауста у Београду“ ,: 79800000-8 – услуге у вези са штампањем. 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
 
Ознаке из општег речника набавке је 79800000-8  – услуге у вези са штампањем. 
   
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, 
Портала јавних набавки града Београда и интернет странице наручиоца.  
 
Рок за подношење понуде: 
Рок за достављање понуда је 14.11.2018. год. до 10,00 часова на писарници Историјског архива Београда, 
Ул. Палмира Тољатија бр. 1. Понуда се доставља на начин који омогућава да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На понуди треба да стоји назнака „ПОНУДА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА „ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У 
ФОНДОВИМА ИАБ – ВОДИЧ (Приређивачки рад)“ и „БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О 
ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ (библиотечки фонд Историјског архива Београда“, број 
ЈН:1.2.7/18 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и 
часа. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима неотворене све 
неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
Начин подношења понуда: 

http://www.arhiv-beograda.org/


Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Наручилац ће приликом пријема 
понуда на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити време пријема и евидентирати 
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће на захтев понуђача издати потврду о пријему понуде. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем 
поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 
Подношење електронске понуде није допуштено.  
 
Адреса на коју се достављају понуде: 
Понуде се достављају на адресу: „Историјски архив Београда“, Нови Београд, Палмира Тољатија бр. 1, са 
назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА „ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 
У ФОНДОВИМА ИАБ – ВОДИЧ (Приређивачки рад)“ и „БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ (библиотечки фонд Историјског архива Београда“, број ЈН:1.2.7/18 – НЕ 
ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.. а на полеђини назив понуђача, 
адреса понуђача, лице и телефон за контакт. 
Понуђачи који понуду подносе лично, подносе је на другом спрату зграде седишта наручиоца Сектор за 
правне, материјално-финансијске послове и информације, канцеларија број 204 на горе назначеној 
адреси. 
 
Рок важења понуде: 
Рок важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
 
Трошкови припреме понуде: 
Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надоканди трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Измена, допуна или опозив понуде: 
Понуђач може у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду. 
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу у року за 
подношење понуда, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено аналогно датом 
упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с тим што се на предњој страни омота у који се 
пакује измена / допуна/ опозив понуде, додаје реч; „измена“ или „допуна“ или  „опозив“, у зависности од 
тога шта се у омоту налази. 
 
Место, време и начин отварања понуда:  
Јавно отварање понуда обавиће Комисија, истог дана по истеку рока за подношење понуда, дана 14.11.2018. 
године у 10,30 часова у просторијама наручиоца, Палмира Тољатија бр. 1, Канцеларија Помоћника 
директора за правне, материјално – финасијске послове и информације, канцеларија број 208. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања 
понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног 
отварања, представници понуђача су дужни да Комисији наручиоца предају посебна писана овлашћења, 
оверена печатом и потписом, за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке: 
Директор Историјског архива Београда, на предлог комисије за реализацију јавне набавке ће донети одлуку 
о додели уговора или обустави поступка у року до 10 дана дана јавног отварања понуда. 
  
Лице за контакт: 
Све информације у вези јавне набавке можете добити на e-mail bojan.draskic@arhiv-beograda.org  контакт 
особа Бојан Драшкић, дипл. правник. 
 
        Комисија за спровођење ЈНМВ бр. 1.2.7/18 

mailto:bojan.draskic@arhiv-beograda.org

