
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 

1. Назив наручиоца: Служба Координационог тела Владе Републике Србије за 
општине Прешево Бујановац и Медвеђа 

2. Aдреса наручиоца: 11073 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 
3. Врста наручиоца: орган државне управе 
4. Интернет страница Наручиоца: www.kt.gov.rs 
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
6. Врста предмета јавне набавке:  услуга 
7. Опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке бр. 25/2016 је услуга смештаја 

и исхране за 29 учесника у Врању – посета ђака из Војводине у оквиру пројекта 
Унапређивање наставе српског као нематерњег језика у основним школама у 
Прешеву, Бујановцу и Медвеђи, у периоду од 23.10 – 25.10.2016. године 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 55100000 – хотелске услуге 
 
8. Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена 
 
9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: конкурсна документација се може преузети у 
електронском формату са интернет страници наручиоца www.kt.gov.rs као и на 
Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs 

 
10. Интеренет адреса државног органа где се могу добити исправни подаци о пореским 

обавезама: www.purs.gov.rs 
 

11.  Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: понуђач подноси понуду у 
затвореној коверти, оверену печатом,  на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утрвдити да се први пут отвара. Понуђач понуду подноси 
непосредно или путем поште на адресу наручиоца: 
 

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, 
Бујановац и Медвеђа 

Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд 
 
са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности број 25/2016 – комисијски 
отворити“ 
 
На полеђини коверте треба навести назив и адресу понуђача, контакт особу и 
телефон. 
 
Крајњи рок за достављање понуда је: 6.10.2016. године до 12.00 часова. 
 



12. Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање свих благовремено 
приспелих понуда ће се обавити комисијски истог дана по истеку рока за 
достављање понуда, дана 6.10.2016. године у 12.30 часова  у седишту Наручиоца, 
Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево 
Бујановац и Медвеђа, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, 
канцеларија 457/IV спрат. 
 
13. Услови у којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
 
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено пуномоћје за учествовање 
у отварању понуда. 
 
14.  Рок за доношење одлуке: наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном 
набавком у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда 
 
15. Лице за контакт: Милена Јовановић, службеник за јавне набавке, 
milena.jovanovic@kt.gov.rs, факс број: 011 212 09 09. 
 
 


