
 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
 

Објављује 
 

ПОЗИВ  
за подношење понуда за јавну набавку услуга штампања публикација Економског 

факултета у Београду  
(ЈН број 14/2018) 

 
Назив наручиоца: Економски факултет у Београду  
Адреса наручиоца: Каменичка бр. 6. 
Интернет страница наручиоца: www.ekof.bg.ac.rs 
Врста наручиоца: Високошколска установа 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 
Врста предмета: Услуге 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуга штампања публикација 
Економског факултета у Београду 
Назив и ознака из општег речника набавке: 79800000-услуге штампања и сродне услуге 
Претходно обавештење: Портал јавних набавки и интернет страница факултета 
28.02.2018.године 
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 
Начин преузимања конкурсне документације: 
Конкурсна документација може се преузети непосредно на адреси наручиоца: Економски 
факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд. Иста је доступна на интернет 
адреси:  www.ekof.bg.ac.rs и Порталу јавних набавки. 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у 
затвореној коверти или кутији, на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 
6, соба 139, са назнаком „„Понуда за јавну набавку услуга штампања публикација 
Економског факултета у Београду, број 14/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон. 
Рок за подношење понуда је 08.11.2018. године до 11,00 часова.  Благовременим ће се 
сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца на адреси: Економски 
факултет у Београду, Каменичка бр. 6, најкасније последњег дана наведеног рока, до 
11,00 часова. 
Место, време и начин отварања понуда: 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење 
понуда, то јест 08.11.2018. у 11,30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама 
Економског факултета у Београду, Каменичка бр. 6, сала бр 603, VI спрат .  
Додатна обавештења: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде 
могу се добити писаним путем – поштом, на е-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, или на телефон 
011/30-21-137.  
Лице за контакт: Шошкић Зоран, дипл. правник 
 


