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СЛУЖБА  НАБАВКЕ 
Телефон и факс: 011/3950-847 

07-03 бр. 3/3  

22.07.2015. године године 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
1. Наручилац: Факултет организационих наука у Београду, ул. Јове Илића 154, 
Београд, Интернет страница Факултета: www.fon.bg.ac.rs  
 
Напомена: Спроводи се јавна набавка услуга у отвореном поступку. 
 
Предмет: Набавка авио карта за потребе Факултета организационих наука. 

Јавна набавка je обликована у партије. Наручилац спроводи поступак за партију 1. 

Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је Јерковић Сњежана 
дипл. правник, електронска адреса: jerkovics@fon.bg.ac.rs 
 
2. Факултет организационих наука у Београду, ул. Јове Илића 154,  Београд, (у 
даљем тексту: Наручилац), на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ брoj 124/2012), позива понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, 
у складу са конкурсном документацијом, а на основу достављеног позива за 
подношење понуда за набавку услуга – Набавка авио карата за потребе Факултета 
организационих наука, број  ЈНВВ 07-03 бр 3-2015. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 60400000 – Услуге авио превоза. 

Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и 
позивом за подношење понуда. 
 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 
3. Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 01.09.2015. године 
до 10 часова. 
 
Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу Наручиоца: 
Факултет организационих наука у Београду, ул. Јове Илића 154, Београд, Служба 
набавке, канцеларија 403/а са назнаком: 
 
„Понуда за јавну набавку услуге – Набака авио карата за потребе Факултета 

организационих наука, број: ЈНВВ 07-03 бр 03-2015 НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
 
Понуђач на полеђени коверте наводи назив и адресу, телефон и име и презиме особе 
за контакт. 
 
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по 
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да 
су поднете неблаговременe. 
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4. Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи којима је Наручилац упутио 
позив за достављање понуде као и сви заинтересовани понуђачи који испуњавају 
услове из члана 75. ЗЈН и 76 ЗЈН и доставе доказе о томе на начин утврђен овом 
конкурсном документацијом. 
 
5. Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда, 
дана 01.09.2015. године у 10 часова и 15 минута, у пословним просторијама 
Факултета организационих наука у Београду, ул. Јове Илића 154, Служба набавке, 
канцеларија  403/а. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни су да 
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку 
отварања понуда у име понуђача, које је оверено и потписано од стране овлашћеног 
лица понуђача, а у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне 
радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и 
друго. 
 
6. Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне информације и појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање 

понуда и то  електронским путем на адресу: jerkovics@fon.bg.ac.rs 

 
 
7. Одлука о додели уговора ће бити донета најкасније у року до 25 (двадесет пет) дана 
од дана отварања понуда о чему ће понуђачи бити писмено обавештени. 
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