
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца:  Министарство финансија  

Адреса наручиоца:  Београд, Кнеза Милоша бр. 20  

Интернет страница наручиоца:  www.mfin.gov.rs  

Врста наручиоца:  Орган државне управе  

Врста поступка јавне набавке:  Отворени поступак број 3/2017  

Врста предмета:  Услуге  

Опис предмета набавке, назив и ознака из 

општег речника набавке  

Предмет јавне набавке је набавка услуга  -  

Резервација и издавање авио карата и 

резервација хотелског смештаја 

63510000-7 Услуге путничких агенција и 

сличне услуге 

 
 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне 

документације односно интернет адреса 

где је конкурасна документација 

доступна:  

Конкурсна документација преузима се са 

Портала јавних набавки и са интернет 

странице наручиоца www.mfin.gov.rs  

Начин подношења понуде и рок за 

подношење понуде:  

Понуђач понуду подноси непосредно или 

путем поште. Уколико понуђач понуду 

подноси путем поште мора да обезбеди да 

иста буде примљена од стране наручиоца до 

датума и часа који је одређен у овом позиву. 

Понуде се достављају у писаном облику на 

српском језику у затвореној коверти или 

кутији, затворене на начин да се приликом 

отварања понуде може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. Понуде се 

достављају на адресу: Министарство 

финансија Београд, Кнеза Милоша 20, II 

спрат, канцеларија бр. 235. Коверат или 

кутија са понудом на предњој страни мора 

имати писани текст "ПОНУДА -НЕ 

ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на 

полеђини назив, број телефона и адреса 

понуђача.  

 



 

 Неблаговременом ће се сматрати понуда 

која није примљена од стране наручиоца до 

датума и часа који је одређен у овом позиву. 

Наручилац ће, по oкончању поступка 

отварања понуда, вратити понуђачима, 

неотворене, све неблаговремено поднете 

понуде, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. Понуђач може да поднесе 

само једну понуду. Рок за подношење 

понуда истиче 3.4.2017. године у 12:00 

часова.  

Место, време и начин отварања понуда:  Отварање понуда одржаће се дана 

3.4.2017. године, са почетком у 12:30 

часова у Министарству финансија , 

Београд, Кнеза Милоша 20, канцеларија 

број 235.  

Услови под којима представници  Овлашћени представници понуђача, пре  

понуђача могу учествовати у поступку  почетка отварања понуда, морају  

отварања понуда:  комисији за јавну набавку поднети 

пуномоћје за учешће у поступку отварања 

понуда.  

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговора биће донета у 

року од 25  дана од  дана отварања 

понуда.  

Лице за контакт:  Оливера Јовичић 011/3642 650  

 

 

 


