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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 

Србије", број 124/2012 и 14/2015)  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

Београд, Краљице Ане бб 

      

 објављује 
 

     ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

у поступку јавне набавке мале вредности добара -   

новине за потребе БИА, за период од дана закључења уговора до 15.03.2016. године, 

редни број набавке 37-1.1.4/1 
 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Безбедносно-информативна агенција, 

Краљице Ане бб , БЕОГРАД, www.bia.gov.rs  

Врста наручиоца: орган државне управе  

Врста поступка јавне набавке: отворен поступак  

Врста предмета набавке: добра - новине за потребе БИА, за период од дана закључења 

уговора до 15.03.2016. године, редни број набавке 37-1.1.4/1 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

  Новине, ревија, публикације и часописи: 22200000 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна:  

- Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs  
  - Интернет страници Наручиоца. www.bia.gov. rs  
  - Непосредно преузимањем на адреси: Краљице Ане бб Београд  

    (сваког радног дана у периоду од 09,00 -12,00 часова)  

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

   Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти или кутији, препорученом 

пошиљком или лично на адресу наручиоца: Безбедносно-информативна агенција, 

Краљице Ане бб, Београд, са напоменом: „Понуда за јавну набавку добара – новине за 

потребе БИА, за период од дана закључења уговора до 15.03.2016. године, редни број 

набавке 37-1.1.4/1 -не отварати- " 
 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача на полеђини коверте потребно је назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.  
  

      
    РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 03. ЈУЛ ДО 09,00 ЧАСОВА  
 

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси 

Наручиоца, Краљице Ане бб, Београд, пристигла закључно са 03. јулом 2015. године, 

до 09:00 часова. 
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Место, време и начин отварања понуда:  

Отварање понуда биће одржано 03. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ У 09.30 ЧАСОВА на   

адреси: Безбедносно-информативна агенција, Краљице Ане бб, Београд.   

   

  Отварање понуда је јавно и одржаће се у присуству чланова Комисије за предметну јавну 

набавку.  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

  У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 

присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена 

пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 

отварања понуде. 
 

Рок за доношење одлуке: 15 дана од дана отварања понуде  

 

 Лице за контакт: Зоран Симић тел. 011/3645-511 

                       факс: 011/3639-299 

                       E-mail:  komercijala@bia.gov. rs 

 
 

 

 

за Безбедносно-информативну агенцију  

                                                                                                     Снежана Радановић   

 


