
           
         РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

       УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 

         Број: 401-876-3/2020-001 

            1. јун 2020. године 

                     Београд   
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Назив наручиоца: Министарство финансија - Управа за јавни дуг  

Адреса: ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд 

ПИБ 106325816, Матични број 17862146, 

Интернет адреса наручиоца: www.javnidug.gov.rs 

 

2. Врста наручиоца: орган државне управе 

 

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке. 

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца www.javnidug.gov.rs. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Предмет јавне набавке су услуге обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за 

службена путовања у иностранству, за потребе Министарства финансија – Управe за јавни дуг. 

Редни број јавне набавке ЈНМВ број 1/2020 

Назив и ознака из ОРН: Услуге путничких агенција и сличне услуге – 63510000. 

 

5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора 

У поступку јавне набавке критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена”.  

У случају да два или више понуђача понуде исту укупну вредност понуде, повољнијом ће 

се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања (не краћи од 15 нити дужи 

од 45 дана). 

Уколико два или више понуђача понуде исту укупну вредност понуде и исти рок 

плаћања, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке 

(не краћи од 10 минута нити дужи од 24 сата). 

Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном укупном ценом услуга, истим 

роком испоруке и истим роком плаћања, наручилац ће донети одлуку о додели уговора 

применом резервног елемента критеријума – жребањем. 

Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати 

све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност 

у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у 

ситуацији ако само један понуђач присуствује жребању. 

http://www.javnidug.gov.rs/
http://www.javnidug.gov.rs/


 

6. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет адреси 

наручиоца: www.javnidug.gov.rs 

 

7. Рок и начин подношења понуде  
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у 

затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Министарство финансијa - Управа за јавни дуг, Београд, ул. 

Поп Лукина бр. 7-9, писарница соба 307, са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга 

обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у иностранству, за 

потребе Mинистарства финансија - Управе за јавни дуг, ЈНМВ број 1/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 

11.06.2020. године, до 12:00 часова на писарници наручиоца. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда 

достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 

8. Место, време и начин отварања понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 11.06.2020. године у 12,15 часова, у радним 

просторијама Министарства финансија  - Управе за јавни дуг, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, 

II спрат, сала бр. 210. 

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији  

наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 

10. Рок за доношење одлуке 

Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања 

понуда. 

 

11. Контакт: maja.gajic@javnidug.gov.rs  

 

http://www.javnidug.gov.rs/

