
 

 

               
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Број: 764-3/2019 

Датум: 09. април 2019. године  

Б е о г р а д, Фабрисова 10 

 

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

Наручилац објављује 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 

 

Предмет јавне набавке: услуге (редни број јавне набавке ЈНМВ-У-03/2019) 

 

Опис предмета јавне набавке: 

Набавка услуга техничке реализације дигиталне обуке и техничка подршка.  

 

Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):  

 

Право учешћа имају сва лица која испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чл. 77. Закона. 

Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова 

су ближе одређени конкурсном документацијом. 

 

Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:  

 

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена”.  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који буде извучен жребањем (Комисијским извлачењем цедуљице са 

називом понуђача, из кутије, у присуству понуђача, о чему ће бити сачињен посебан 

записник).  

 

 

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок ...):  

 

Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију сваког дана, почев од дана 

објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

 



 

 

 

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  

 

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се лично или путем поште, у 

затвореној коверти или кутији, попуњене читко, штампаним словима, на српском језику, на 

адресу Наручиоца: 

„Завод за унапређивање образовања и васпитања”, Фабрисова 10, 11040 Београд, са 

обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку услуга техничке реализације 

дигиталне обуке и техничка подршка, редни број јавне набавке ЈНМВ-У-03/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте обавезно навести: назив, адресу, број телефона и факса, e-mail адресу 

понуђача и име особе за контакт. 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на 

адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 17. априла 2019. 

године, до 12,00 часова. 

 

 

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих лица...):  

 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати истог дана, одмах по истеку рока за 

подношење понуда, то јест 17. априла 2019. године почев од 13,30 часова. Отварање понуда 

ће се обавити у просторијама Наручиоца - Завод за унапређивање образовања и васпитања, 

Београд, Фабрисова 10, у семинарској сали број 11 на првом спрату. Отварању понуда могу 

присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење 

које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 

 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену 

одлуку Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у 

року од три дана од дан њеног доношења. 

 

 

Контакт (особа, место, време, број телефона и факса, e-mail aдреса...):  

 

Контакт особа је Марко Вукотић, имејл: marko.vukotic@zuov.gov.rs 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуда са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку бр. ЈНМВ-У-

03/2019, путем имејла: marko.vukotic@zuov.gov.rs, или путем поште на адресу Наручиоца 

само у току радне недеље од понедељка до петка од 09,00 до 15,00 часова. 
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