
На основу чл 57 ст 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр 124/12) 

Математички институт САНУ 

Београд, Кнез Михаилова 36/ III 

обајављује  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Врста наручиоца: установа 

Врста поступка јавне набавке:  Јавна набавка мале вредности 

редни број јавне набавке : ЈНМВ број 1/15-2   

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета  набавке,назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке мале вредности je : 

Агенцијске услуге посредовања при куповини  авио карата и других путних карата за 

службена путовања у земљи и иностранству и резервацији хотелског смештаја у земљи 

и иностранству за потребе Математичког института САНУ. 

Ознака из општег речника набавке: 60000000 – услуге превоза 60100000 -   Услуге 

друмског превоза; 60400000 -   Услуге авио-превоза 55000000 -    услуге хотела 

Предмет јавне набавке није обликован на партије. 

 

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку 

предвиђене Законом о јавним набавкама (чл  75) и додатне услове ( чл 76 ) 

предвиђене у овом поступку јавне набавке . 

 

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена. 

 

Начин преузимања конкурсне доикументације. Конкурсна документација се преузима 

са Портала ЈН и интернет странице наручиоца  www.mi.sanu.ac.rs  

 

Начин подношења понуде и рок подношења понуде:  Понуђач подноси понуду 

непосредно или путем поште . Уколико понуђач подноси понуду 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, затворене на начин да се 

приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити  да се први пут отвара. 

Понуђач подноси понуду у затвореној и запечаћеној коверти препорученом 

поштом или лично на адресу наручиоца:  

Математички институт САНУ 

Београд,Кнез Михаилова 36/III 

са назнаком: 

 Понуда за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/15-2 

„AГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ  ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО-КАРАТА И 

ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И 

ИНОСТРАНСТВУ  И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И 

ИНОСТРАНСТВУ-НЕОТВАРАТИ“ 

 

на полеђини коверте обавезно навести 

име понуђача, адресу, телефон и име особе за контакт. 

http://www.mi.sanu.ac.rs/


Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која није примљена од стране  

наручиоца до датума и часа који је одређен у позиву. 

Наручилац ће по окончању поступка јавног отварања понуда вратити понуђачима 

неотворене,све неблаговремено поднете понуде ,са назнаком да су неблаговремене. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

Рок за подношење понуда је 06.05.2015 г до 12 часова. 

 

Отварање понуда је јавно дана 06.05.2015 г у 12.15 час  

 

Представници понуђача који желе присуствовати отварању понуда дужни су да пре 

јавног отварања понуда ,предају Комисији за јавне набавке пуномоћ за учешће у 

поступку . 

Рок за доношење одлуке: 

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана 

јавног отварања понуда. 

Лице за контакт: Гордана Настић тел 011/2630 170 е – мејл  адреса :  

goca@mi.sanu.ac.rs 

 

 

 

mailto:goca@mi.sanu.ac.rs

