
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                                                                     Ј.Н. Бр.50/3-2020 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Датум:03.02.2020. 

 

        На основу члана 55.  и  члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), Универзитет у Београду - Медицински факултет објављује 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Универзитет у Београду – Медицински факултет позива све заинтересоване 

понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку услуга штампања по огласу и позиву за 

подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа и интернет страници Медицинског факултета у Београду 

- www.mfub.bg.ac.rs  дана  03.02.2020.године. 

           Поступак у којем се јавна набавка услуга спроводи је отворени поступак. 

           Предметна јавна набавка је обликована по партијама – 6  (шест) Партија. 

Предмет јавне набавке су услуге – ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ И 

НАСТАВНОГ  МАТЕРИЈАЛА (уџбеници, стручни часопис, штампа корица и коричење 

уџбеника и главних књига за евиденцију, футроле за дипломе, фасцикле, плакати и др.).  

 Елемент критеријума на основу којег ће Наручилац донети одлуку о додели уговора 

је најнижа понуђена цена за све партије. 

           Конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу преузети на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.mfub.bg.ac.rs 

Понуде  се  подносе  најкасније  до   СРЕДЕ,  04.03.2020.године   до  9.30.  часова, 

непосредно преко Писарнице Факултета или поштом на адресу:Медицински 

факултет у Београду, др Суботића 8, 11000 Београд. 

           Свака понуда мора бити са назнаком: »ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ШТАМПАЊА –  Ј.Н. Бр. 50/3-2020  -  ПАРТИЈА______(уписати редни број Партије за 

коју понуђач подноси понуду) - НЕ ОТВАРАТИ«.  

На полеђини коверте обавезно навести  назив, тачну и важећу адресу понуђача, 

број телефона, име особе за контакт  и  е-mail адресу. 

           Поступак  јавног отварања приспелих понуда  биће спроведен истог дана након 

истека рока за подношење понуда, У СРЕДУ, 04.03.2020.године у 10.00. часова у згради 

Деканата Медицинског факултета у Београду, ул.др Суботића бр.8, у Малој сали, на првом 

спрату. За присуствовање отварању понуда овлашћени представник понуђача је дужан да 

приложи оверено и потписано пуномоћје од стране овлашћеног лица понуђача. Наведено 

пуномоћје се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. 

           Лице за контакт код наручиоца је: Љубица Рачић, дипл.правник – тел.011/36-36-360 

и е-мail:ljubica.racic@med.bg.ac.rs  

 

 

 

С поштовањем, 

http://www.kcs.ac.rs/
http://www.mfub.bg.ac.rs/
http://www.mfub.bg.ac.rs/


 

 

                                                                                                       УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

               МЕДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ 

 

 

                     ДЕКАН 

                   _________________________ 

                   Проф.др Небојшa Лалић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 


