
 

На основу члана 57 и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр 124/12. и 

14/15.) Факултет политичких наука објављује: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 

 

1. Назив, адреса и нтернет адреса наручиоца:Универзитет у Београду-Факултет 

политичких наука, Јове Илића 165, Београд; www.fpn.bg.ac.rs 

 

2. Врста наручиоца: Високо образовање 

 

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка у отвореном поступку 

 

4. Врста предмета: услуга 

 

5. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег предмета јавне набавке: 

 Предмет јавне набавке су услуге: услуге посредовања при куповини авио карата и 

других путних исправа и резервација хотелскох смештаја за службена путовања и госте 

Факултета политичких наука у 2015. години. 

 Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН:63500000-4 услуге путничких 

агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима. 

 

6. Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 

8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:Конкурсна документација може се преузети 

лично, уз приложено овлашћење, сваког радног дана од 09.00 до 15.00 у згради 

Факултета политичких наука, Јове Илића 165, Београд, у канцеларији 13. или 

14., на интернет страни наручиоца; www.fpn.bg.ac.rs  или на порталу Управе за 

јавне набавке. 

 

9. Начин подношења понуде и рок: Понуђачи подносе понуде у затвореној 

коверти, препорученом пошиљком или лично на адресu наручиоца: Јове Илића 

165, Београд,  канцеларија 14 са напоменом:  

 

 

„Понуда за јавну набавку добара – Набавка услуге посредовања при куповини авио 

карата, других путних исправа и резервацији хотелског смештаја за службена 

путовања и госте  Факултета политичких наука у 2015. години,  

број 04-5/1–51 

НЕ ОТВАРАТИ”. 

http://www.fpn.bg.ac.rs/
http://www.fpn.bg.ac.rs/


 Понуда се сматра благовременом ако је на Факултет политичких наука, Јове Илића 

 165, Београд, канцеларија 14, пристигла закључно са 15.04.2015. године, до 12:00 

 часова.  
 Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

 закључно са 15.04.2014. године до 12:00 часова. 

 

 

10. Место, време и начин отварања понуде: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах 

након истека рока за подношење понуда, дана 15.04.2015. године, у 12 часова и 15 

минута, на адреси Факултет политичких наука, Јове Илића 165, Београд, у зборници 

Факултета, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.  

 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре 

почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу 

којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

 

12. Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда. 

 

13. Лице за контакт: одељење за јавне набавке; ozjn@fpn.bg.ac.rs. 

 

 

 

Председник Комисије 

 

Доц.др Немања Џуверовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


